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Treningi tenisa stołowego:
Nowodworce - środy 17.00-19.00

Jurowce - wtorki 17.00-19.00
Wasilków

SP Nr 1 - czwartki 17:00-19:00
SP Zygmunta Augusta 

- wtorki i czwartki 18:00-20:00
 

Wasilków, ul. Białostocka 1A 
(budynek Przedszkola i Szkoły TEKAKWITA)

601945494
600992888

Ruszyły zapisy na kursy językowe: angielski, niemiecki, rosyjski i włoski. 
 do kontaktu telefonicznego lub osobiścieSerdecznie zapraszamy  w nowej siedzibie szkoły

szkolaspeaknow

Ogłoszenie płatne

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę,
ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,
którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa”. – Bolesław Prus

27 września odbyły się ostatnie w kadencji 2014 – 2018 zwyczajne obrady sesji 
Rady Miejskiej w Wasilkowie.
Burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski wręczył dyplomy i podziękował wszystkim Radnym za 4 
lata pracy na rzecz rozwoju Gminy Wasilków, jak również poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
Dziękujemy!

Podziękowanie Radzie MiejskiejOtwarcie Cypla i wizyty ministrów

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Tańcz, baw się, twórz! Szczegóły na str. 5.

Łąki Łan wygrał plebiscyt
na Gwiazdę Dni Wasilkowa 

2019!
Więcej info na fb.

22 września odbyło się uroczyste otwarcie terenu rekreacyjno – sportowego – CYPEL 
z udziałem Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

W wydarzeniu uczestniczyli również: przedstawiciele duchowieństwa, Stanisław Derehajło – 
doradca Wicepremiera, Mieczysław Baszko – poseł par�i Porozumienie, Burmistrz Wasilkowa 
Mirosław Bielawski, Zastępca Burmistrza Wasilkowa Piotr Karol Bujwicki, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Animacji i Kultury w Wasilkowie Wojciech Jan Cymbalisty. Uroczystość swoimi 
występami uświetniły zespoły lokalne.
Podczas uroczystości Wicepremier przekazał Szkole Podstawowej im. Ks. Wacława 
Rabczyńskiego makietę ludzkiego ciała, dzięki której nauka biologii stanie się dużo łatwiejsza. 
Podarunek odebrali przedstawiciele uczniów wraz z dyrektor szkoły P. Lucyną Bejm.
Inwestycję na Cyplu zrealizowano w ramach projektu „Przebudowa Infrastruktury Rekreacyjnej 
w Wasilkowie Nad Rzeką Supraśl”. Kosztowała ona niecałe pół miliona złotych. Gmina na jej 
realizację otrzymała około 200 tys. złotych dofinansowania z LGD Puszcza Knyszyńska.
1 października Wasilków i firmę Unicell Poland odwiedziła Jadwiga Emilewicz minister 
przedsiębiorczości i technologii. Minister przedstawiła zapisy Konstytucji dla Biznesu, które 
pomogą firmom rodzinnym w sukcesji bez ponoszenia dodatkowych opłat czy wysokich 
podatków od czynności cywilno-prawnych. 

Natomiast 2 października w 
Białymstoku Elżbieta Rafalska 
minister  rodziny,  pracy i 
p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j 
zaprezentowała realizację 
p ro g ra m ó w  s p o ł e c z nyc h 
rządu. Mirosław Bielawski 
Burmistrz Wasilkowa wraz z  
Wojciechem Cymbalistym dyr. 
MOAK-u referowali działanie 
Klubu Senior+. Dodajmy, że 
Wasilków jest jedną z 12 gmin 
w podlaskim uczestniczących 
w tym programie.
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Reklama?
Najlepiej w „Gazecie Wasilkowskiej”!

Zapraszamy do korzystania z łamów 
„Gazety Wasilkowskiej”.

Cennik reklam - wszystkie ceny są cenami bru�o, 
wydawca - MOAK nie jest płatnikiem VAT:

cała strona: 280 zł
pół strony: 150 zł

ćwierć strony: 80 zł
wizytówka (9x5 cm) 20 zł

inne formaty: do negocjacji.

Kontakt:
ul. Nadrzeczna 1, 16-010 Wasilków, 
tel. 857333567, kom. 534 885 400, 

e-mail:  gazeta@wasilkow.pl

Uwaga! 
Zamów reklamę do końca 2018 i zyskaj 10% rabatu. 

Zamów pakiet reklam i zyskaj do 25%!
Reklama w „Gazecie Wasilkowskiej” - to się widzi!

Reklama

Ogłoszenie płatne

Ogłoszenie płatne

Szukasz sali do wynajęcia na urodziny, 
przyjęcie, wesele, rocznicę?

Oferujemy atrakcyjne ceny 
i świetne lokalizacje

w Wasilkowie, Jurowcach, 
Nowodworcach, Rybnikach 

i w Studziankach.

Wynajmując salę MOAK, wspierasz kulturę 
- każda złotówka zostanie przeznaczona 

na cele statutowe ośrodka 
- wspieranie edukacji

kulturalnej i wartościowe imprezy.

Wynajmij 
świetlicę!

Rezerwacje: 
534 885 400

i na ul. Nadrzecznej 1 w biurze MOAK-u

mailto:gazeta@wasilkow.pl
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Ogłoszenie płatne

Ogłoszenie płatne
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Pracownia

Nadrzeczna 1

 czwartek 15:30 - 16:15

KULTURA
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Miejski Ośrodek Animacji Kultury zaprasza do udziału w projekcie 
ETNOłącze. Składają się nań bezpłatne lekcje tańców ludowych, 
warsztaty tradycyjnych wycinanek (Warsztat I), makatek 
(Warsztat II) i zdobienia toreb lnianych oraz szkatułek, koszulek 
szablonami o ludowych wzorach czy motywami zaczerpniętymi z 
makatek (Warsztat II). W Wasilkowie i w Rybnikach odbędą się 
również warsztaty ceramiczne, w każdym może wziąć udział 15 
osób. Na wszystkie warsztaty  obowiązują zapisy, pod numerem 
tel:  534 885 400  

Ponadto grupy muzyczne z terenu gminy: Wasilkowianie, 
Malwianki, Dąbrówki, Aktywni 50+ i młodziutkie Jarzębinki oraz 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta nagrają wspólną ludową płytę, która 
wraz z albumem fotografii wykonanych pod kierunkiem Państwa 
Beaty i Sławomira Wilczyńskich z Krajobraźni będzie dostępna 
bezpłatnie w czasie wielkiego finału projektu, w sobotę 17 listopada 
o 15:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego 
w Wasilkowie. 
Nakład płyty i albumu to 500 egzemplarzy. Całość będzie też 
dostępna w wersji elektronicznej. Zdjęcia z albumu będą tworzyły 
wystawę okolicznościową eksponowaną w dniu finału. 
Zapraszamy do udziału, w przypadku warsztatów tańca i zajęć 
plastycznych wystarczy przyjść na pierwsze zajęcia i zapisać się na 
miejscu u osób prowadzących.
Całkowita wartość projektu to 32150 zł, z czego 30500 zł to dotacja 
Narodowego Centrum Kultury. Zapraszamy do udziału i 
współtworzenia ETNOłącza!

Świetlica MOAK-u w Wasilkowie przy ul. Dwornej 19
18.10.2018 - Taniec ludowy  – 10:00 – 12:00
18.10.2018 - Warsztaty Ceramiczne – 16:30-18:30
- na warsztaty liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400 
20.10.2018 - Taniec ludowy  – 10:00 – 12:00
8.11.2018 - Taniec ludowy  – 10:00 – 12:00
10.11.2018 - Taniec ludowy  – 10:00 – 12:00

Pracownia MOAK-u w Wasilkowie ul. Nadrzeczna 1
19.10.2018 – Warsztat I – 16:00 – 18:00 
24.10.2018 – Warsztat II – 16:00 – 18:00
9.11.2018 – Warsztat III – 16:00 – 18:00
- na warsztaty liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy  pod 
numerem tel.: 534885400 
Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta
w Wasilkowie ul. Polna
16.10.2018 - Taniec ludowy – 20:00 – 22:00
18.10.2018 - Taniec ludowy – 20:00 – 22:00
23.10.2018 - Taniec ludowy – 20:00 – 22:00
25.10.2018 - Taniec ludowy – 20:00 – 22:00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego
w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2
22.10.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
29.10.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
08.11.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
15.11.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00

Świetlica w Dąbrówkach
19.10.2018 – Taniec ludowy – 14:30 – 16:30 – świetlica OSP
22.10.2018 – Taniec ludowy – 15:00 – 17:00 – świetlica OSP
26.10.2018 – Warsztat I – 16:00 – 18:00
29.10.2018 – Taniec ludowy – 15:00 – 17:00 – świetlica OSP
5.11.2018 – Taniec ludowy – 15:00 – 17:00 – świetlica OSP
9.11.2018 – Warsztat II – 16:00 – 18:00
16.11.2018 – Warsztat III – 16:00 – 18:00
- na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400 

Świetlica Jurowce
17.10.2018 – Warsztat I – 17:00-19:00
17.10.2018 –Taniec ludowy – 20:00- 21:30
19.10.2018 – Taniec ludowy -20:00 – 22:00
24.10.2018 – Warsztat II – 17:00 – 19:00
24.10.2018 –Taniec ludowy – 20:00 - 22:00
26.10.2018 – Taniec ludowy -20:00 – 22:00
29.10.2018 – Warsztat III – 17:00 - 19:00
- na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400  

Świetlica Nowodworce
16.10.2018  – Taniec ludowy 19:00-21:00
19.10.2018 – Taniec ludowy 19:00- 21:00
20.10.2018 – Warsztat I – 10:00 - 12:00
27.10.2018 – Warsztat II – 10:00 - 12:00
6.11.2018 – Taniec ludowy – 19:00 – 21:00
9.11.2018 – Taniec ludowy – 19:00 -21:00
10.11.2018 – Warsztat III – 10:00 – 12:00
- na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400  

Świetlica Rybniki
17.10.2018 – Warsztaty ceramiczne – 17:00-19:00 
na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400 
19.10.2018 – Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
20.10.2018 – Warsztat I – 16:00 – 18:00
27.10.2018 – Warsztat II – 16:00 – 18:00
06.11.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
09.11.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
10.11.2018 – Warsztat III  - 16:00 - 18:00
13.11.2018 - Taniec ludowy  – 17:00 – 19:00
- na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400  

Szkoła w  Sochoniach 
19.10.2019 – Warsztat I – 13:00 – 15:00
22.10.2018 - Taniec ludowy – 18:00 – 20:00 
26.10.2018 – Warsztat II – 13:00 – 15:00
29.10.2018 - Taniec ludowy – 18:00 – 20:00 
05.11.2018 - Taniec ludowy – 18:00 – 20:00 
9.11.2018 – Warsztat III – 13:00 – 15:00
12.11.2018 - Taniec ludowy – 18:00 – 20:00
- na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400 

Świetlica w Studziankach
19.10.2018 – Warsztat I – 18:00 – 20:00
25.10.2018 – Warsztat II  - 17:00 – 19:00
8.11.2018 – Warsztat III – 17:00 – 19.00
- na warsztaty liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, 
obowiązują zapisy pod numerem tel.: 534885400 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach
19.10.2018 – Taniec ludowy – 11:50 – 13:50 
26.10.2018 - Taniec ludowy – 11:50 – 13:50 
9.11.2018 - Taniec ludowy – 11:50 – 13:50 
16.11.2018 - Taniec ludowy – 11:50 – 13:50 

Wielki finał projektu - sobota 17 listopada 
o 15.00 w Szkole Podstawowej Nr 1

 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 
Zapraszamy!

Projekt ETNOłącze - znajdź zajęcia dla siebie i bliskich!

Miejski Ośrodek Animacji Kultury 
w Wasilkowie zaprasza do nowo 

otwartej świetlicy 
"KOLOROWE KREDKI" 
UBARWIMY WSPÓLNIE 

WOLNY CZAS 
zajęciami plastycznymi, 

grami i zabawami animacyjnymi 
w każdy wtorek, środę (poza 17 X) 

i czwartek 
od 13:30 do 16:30 

przy ul. Nadrzecznej 1, 
nad biurem MOAK-u.

ZAPRASZAMY!

KOLOROWE  KREDKI

Szczegóły wkrótce na naszych stronach i FBSzczegóły wkrótce na naszych stronach i FB
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reklama

Pomiędzy 23.08.2018 a 27.08.2018 r.na ul.Grzybowej 
nieustalony sprawca z otwartej altany znajdującej się na posesji 
dokonał zaboru trzech sztuk poroży jelenia o łącznej wartości 
4000 zł.

W dniu 02.09.2018 r.ok.godz.06:30 w rejonie skrzyżowania dróg 
T-19 i drogą do m. Studzianki sprawca kierował samochodem 
osobowym będąc w stanie nietrzeźwości tj. mając I-0,72 i II- 
0,55 alkoholu w wydychanym powietrzu.

W okresie między lipcem a 03.09.2018 r. w Wasilkowie przy ul. 
Wołowicza nieznani sprawcy usiłowali dokonać kradzieży z 
włamaniem do niezamieszkałego domu jednorodzinnego w ten 
sposób, że po wybiciu szyby w oknie przedostali się do wnętrza 
domu i dokonali penetracji pomieszczeń niczego nie zabrali z 
powodu braku przedmiotów wartościowych, oraz będących w 
ich zainteresowaniu powodując przy tym straty w mieniu w 
wysokości ok.50 zł na szkodę pokrzywdzonego.

W okresie od dnia 05.09.2018 r.od godz.22:00 do dnia 
06.09.2018 r. do godz.6:30 z terenu warsztatu motocyklowego 
w Nowodworcach, nieznany sprawca dokonał zaboru w celu 
przywłaszczenia dwóch motocykli tj. motocykli marki KTM 300 
EXC, koloru niebiesko-biało-pomarańczowego z napisem 
„France” o wartości ok.30 000 złotych, oraz motocykl KTM 250 
EXC, rok prod.2014, koloru biało-zielonego z napisem „Ambit” o 
wartości około 20 000 złotych, czym spowodował straty w 
łącznej kwocie 50 000 złotych.

W okresie między sierpniem a 06.09.2018 r. w Studziankach na 
ulicy Wasilkowskiej miała miejsce kradzież gdzie sprawca lub 
sprawcy, z niezabezpieczonego pomieszczenia na posesji 
dokonali zaboru w celu przywłaszczenia dwóch pił spalinowych 
o łącznej wartości 900 zł.

W dniu 07.09.2018 r. do Komisariatu Policji w Wasilkowie 
zadzwonił mieszkaniec Wasilkowa i powiadomił, że podczas 
zbierania grzybów w rejonie ul. Supraślskiej w odległości ok.500 
m od ostatnich zabudowań, na łące za drzewami ujawnił 
rosnące w doniczkach plas�kowych dwa krzaki konopi.

W dniu 08.09.2018 r. ok godz.17:30 w Wasilkowie na ul. 
Białostockiej sprawca kierował samochodem osobowym będąc 
w stanie nietrzeźwości tj. mając I – 1,22 i II – 1,20 mg/dm3 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

POLICJA APELUJE:
Prośba do wszystkich mieszkańców Gminy o znakowanie 
rowerów. To jedyny sposób aby pomóc Policji w odnalezieniu 
skradzionego jednośladu. Aby oznakować rower, należy 
przyprowadzić pojazd do najbliższego komisariatu z kompletem 
dokumentów świadczących o zakupie roweru i dowodem 
osobistym.

P o l i c j a  o s t r z e g a  p r z e d 
o s z u s t a m i  d z i a ł a j ą c y m i 
metoda „na wnuczka”, 

przypominając i nawołując do 
ostrożności  w kontaktach 
telefonicznych. Nie należy 
ulegać namowom i działaniu 
pod presją jaką wywołują 
oszuści. Właściwe w takiej 
sytuacji, jest potwierdzenie 
wiarygodności informacji u 
członków rodziny lub kontakt z 
Policją. Pod żadnym pozorem 
nie ulegajmy i nie przekazujmy 
pieniędzy osobom, których nie 
znamy osobiście.

Z uwagi na sezon jesienno – 
zimowy i spadki temperatur 
Policja prosi o informacje o 
o s o b a c h  b e z d o m n y c h 
najbardziej narażonych na 
wychłodzenie i kontakt na nr 
112 w celu wskazania miejsca 
pobytu potrzebującej osoby. 

Widząc osobę narażoną na 
wychłodzenie, pomóżmy, nie 
bądźmy obojętni.

P r o ś b a  d o  w s z y s t k i c h 
grzybiarzy  i  osób space-
rujących po lesie aby przed 
wyjściem naładować telefon. 

W razie zabłądzenia prosi się o 
jak najszybszy kontakt na 
numer alarmowy 112 
(nie czekając do zmierzchu) i 
p o w i a d o m i e n i e  o  s wo j e j 
sytuacji, pozwoli to w miarę 
szybko zorganizować poszuki-
wania również przez Straż 
Leśną.

 Kronika policyjna gminy Wasilków

Odwiedź nasz oddział! Wasilków, ul. Białostocka 20. Telefon: 85 718-53-567, 85 713-09-53
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Festyn dla Filipka - dziękujemy za ogromne i ciepłe wsparcie  
W niedzielę 2 września 2018 r. mieszkańcy Wasilkowa i okolic 
tłumnie przybywali na Stadion Miejski aby włączyć się całym 
sercem w zbiórkę pieniędzy na operację organizowaną dla 
Filipka, który niebawem przyjdzie na świat z wadą serca HLHS 
(niedorozwój lewej komory). Aby mógł żyć musi przejść trzy 
operacje, koszt jednej to 350 tysięcy złotych.

Zbiórkę pieniędzy oraz festyn zainicjowali znajomi mamy 
chłopczyka – Ekipa Filipa. W gronie kilku osób, za pomocą 
mediów społecznościowych założyli konto i zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy, w ramach której prowadzone były licytacje 
przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców, wesprzeć ten 
szczytny cel można było również przekazując wpłatę na konto 
Fundacji się pomaga ( ) zbiórka www.siepomaga.pl/uratuj-filipka
zakończyła się wpłatą 44 715 zł przez anonimowego darczyńcę. 
W sumie akcję na stronie fundacji wsparło 7 871 osób.
Historia Filipka poruszyła serca wielu mieszkańców Wasilkowa i 
jego okolic. Do akcji włączyło się grono osób oferujących pomoc. 
Swoją cegiełkę dołożył również Burmistrz Wasilkowa Mirosław 
Bielawski oraz Radni Gminy Wasilków, którzy byli obecni 
podczas festynu.
Zorganizowano wiele atrakcji, w tym przejazd grupy 
motocyklistów, stoiska służb mundurowych, licytacje 
voucherów między innymi od Villa Uroda, Salonu Piękności 
Afrodyta, MonaMi na zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, Freya na 
malowanie henną, od Firmy Rycar wynajem na weekend 
samochodu z pełnym bakiem, voucher na przejazd bolidem 
wyścigowym KTM X Bow jako kierowca od Devil-Cars, na przelot 
szybowcem zasponsorowanym przez Huberta Ścisło oraz 
gadżety podarowane przez autorkę Teresę Lipowską, Misie 
Celisie i Przemka Frankowskiego.
W ramach festynu widowiskową akcję ratowniczą z udziałem 
poszkodowanego w wypadku samochodowym przeprowadzili 
strażacy z OSP Wasilków w asyście z ratownikami medycznymi. 
Do pokazu wykorzystano samochód z firmy Uniwersal. 
Zaprezentowano także pokaz udzielania pierwszej pomocy 
przez Grupę Ratowniczą Medival. Rodzice dzieci ze szkół i 
przedszkoli przygotowali ciasta i wypieki do degustacji, panie ze 
Stowarzyszenia Kreatywny Wasilków zaprezentowały pięknie 
ozdobione stoisko, na którym można było zaopatrzyć się w 
przetwory, nalewki i dżemy własnego wyrobu. Na stoisku 
wyprzedaży garażowej licytowane były niezwykłe fanty i wyroby 
rękodzielnicze. Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, 
napić się wody z saturatora Wodociągów Białostockich, a dzięki 
uprzejmości Karczmy Za Płotem odwiedzający zjeść ciepły bigos 
i grochówkę oraz kiełbaski z grilla.
„Bardzo dużo osób zaoferowało swoją pomoc. Nie trzeba było 
nikogo namawiać. To wydarzenie nie odbyłoby się zarówno bez 
tych, którzy się wystawiają i pomagają, wolontariuszy, ale także 
bez wszystkich tych, którzy przychodzą i uczestniczą w festynie. 
Każdy dokłada swoją cegiełkę do naszej akcji. Mam nadzieję, że 
dzisiaj uzbieramy już całą kwotę. Dzięki naszemu festynowi 
można pobyć razem i spędzić fajnie czas. Chyba nie ma lepszego 
pomysłu na niedzielę, niż móc uratować komuś życie.” – mówiła 
Katarzyna Siemion z Ekipy Filipka.
Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mogli skorzystać z 
przejażdżki motocyklem, animacji z instruktorem Mobilnej 
Szkoły Tańca Parro, dmuchanego zamku, malowania twarzy 
farbami a także wykonania tatuaży wodnych. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła gra w Bubble Soccer, występ magika i jazda 
mini autkami.
Organizatorzy zapewnili także oprawę muzyczną, dla 
zgromadzonych wystąpili : Zespół Dąbrówka, Wasilkowianie, 
Dorosłe Dzieci, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dobryje Grajki, 
Roki, Sochonie Band, Lovelas, Majkel, WUES., DOTS, Szafis, DJ 
Mietek.

Na zakończenie festynu organizatorzy złożyli podziękowania 
wszystkim, którzy wzięli w nim udział, a swoim ognistym 
pokazem publikę rozgrzała grupa Fire Show. Kwota, którą 
wspólnie uzbierano podczas festynu „Serce Filipka” to 
25 196,87 zł.

Mówi się, że świata nie można 
zmienić, ale... 

jednak można sprawić, by czyjś świat stał się bardziej kolorowy
Połączyło nas jedno dziecko - Filipek. Dziecko, które przed kilku 
dniami przyszło na świat. 
Ten mały chłopczyk przyszedł na świat z wadą serca HLHS - 
niedorozwój lewej komory serca. 
Na początku pojawił się apel zrozpaczonej rodziny Filipka. 
Dziecko musi przejść trzy operacje. Pierwsza, ta najważniejsza, 
kosztuje 350 tysięcy złotych. Takiej kwoty nikt nie jest w stanie 
jednorazowo wyłożyć. 
Nie patrzyliśmy na to, jak duża jest to kwota. Najważniejsze było 
jej zebranie, to było celem. 
Początkowo mała grupa, później dochodziły nowe osoby ze 
swoimi pomysłami, usługami, produktami. 
Staliśmy się tą połówką serduszka Filipka, którego zabrakło w 
jego ciałku. Ten mały chłopczyk, chociaż się jeszcze nie narodził 
sprawił, że świat stał się bardziej kolorowy i przyjazny.
Dziękujemy każdej osobie, która w jakikolwiek sposób dołączyła 
do naszej akcji. Każdy gest się liczył: modlitwa, 
trzymanie kciuków, udostępnianie naszego 
apelu o pomoc i wpłaty.
To były i firmy: Rycar, East Rent, 
D e v i l  C a r s ,  W o d o c i ą g i 
B ia ło sto c k ie ,  Sa lo ny  Uro d y 
Afrodyta i Villa Uroda, Perfumeria 
Amelia, Gabinety Kosmetyczne, 
usługi fryzjerskie, Misie Celisie, 
Karczma za Płotem, które oferowały 
vouchery i przedmioty na licytację
Pomogły nam też osoby prywatne: 
voucher zasponsorowany przez Huberta 
Ścisło, gadżety oferowane przez autorkę 
Teresę Lipowską, koszulka Przemka 
Frankowskiego
W s p a r l i  n a s z e  d z i a ł a n i a :  e k i p a 
motocyklowa Let's Ride Białystok z 
Andrzejem Doroszko, która oferowała dzieciom przejażdżki 
motocyklami, grupa M2K, grupa ratownicza Medival, OSP 
Wasilków, Przedszkole Słoneczne w Białymstoku, zespoły 
muzyczne: Dąbrówka, Wasilkowianie, Dorosłe Dzieci, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dobryje Grajki, Roki, Sochonie 
Band, Michael, WS, Dots, Szafis i DJ Mietek, Kreatywny 
Wasilków, Bubble Soccer, Domowe Sanatorium w Wasilkowie, 
animatorzy zabaw dla dzieci.
To także nasi goście, którzy przybyli licznie na piknik, który odbył 
się na Stadionie Miejskim w Wasilkowie dnia 2 września 2018 r. 
To dzięki nim zebraliśmy podczas festynu ponad 25 tysięcy 
złotych. 
Jednak nie tylko w tym dniu zmienialiśmy ten świat. Nasze 
działania wsparła Fundacja Cor Infan�s, która użyczyła swoje 
konto na wpłaty dla Filipka oraz strona www.siepomaga.pl
/uratuj-filipka, gdzie do ostatniej chwili były wpłacane 
pieniądze przez ludzi dobrego serca. 
Dzięki każdej ręce wyciągniętej w naszą stronę, każdemu 
otwartemu sercu i słowom: jak mogę pomóc osiągnęliśmy 
potrzebną kwotę na uratowanie Filipka. 
Teraz tylko czekamy na wiadomości od jego rodziców. Na razie 
wiadomo, że badania potwierdziły wadę serduszka dziecka, ale 
mama i Filipek czują się dobrze. 

autor: Justyna Nosorowska

https://www.siepomaga.pl/uratuj-filipka
http://www.siepomaga.pl
http://www.siepomaga.pl/uratuj-filipka
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W niedzielę 23 września 2018 r. na terenie Sanktuarium Święta 
Woda odbyły się Maratony Kresowe oraz Piknik „Polska 
Smakuje”. Pomimo niesprzyjającej pogody, miłośnicy 
jednośladów i dobrego jedzenia uczestniczyli w wielu 
atrakcjach.

Oba wydarzenia poprzedziła msza święta, po której Burmistrz 
Wasilkowa Mirosław Bielawski wraz z panią Jadwigą Zabielską 
Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa wygłosili przemówienia i powitali uczestników 
imprezy. Akompaniowała im Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Wasilkowa pod przewodnictwem Adama Wolańskiego.
Po występie orkiestry odbył się start głównych wyścigów 
Maratonów Kresowych MTB. 

Zawodnicy mieli do dyspozycji cztery trasy:
– Hurtownia Zabawek Mikro Biciklo 200 -300 m (wyścig dla 
przedszkolaków),
– Peleton APG Mini Vetkuro (8,7 km),
– Połmaraton (34 km),
– BLU Maraton (58 km).

Startujących nie odstraszyła wyjątkowo deszczowa i chłodna 
jesienna pogoda. Gdy rowerzyści przemierzali trasy, miłośnicy 
regionalnych potraw uczestniczyli w warsztatach lepienia 
p ierogów oraz  pokaz ie  p ieczenia  podlask ie j  baby 
ziemniaczanej. Wystawcy imprezy objętej honorowym 
patronatem Ministra Rolnictwa kusili stoiskami uginającymi się 
od regionalnych potraw, swojskich wędlin, serów, miodów czy 
pieczywa. Kolekcjonerzy rękodzielniczych wyrobów mogli 
zaopatrzyć się w ręcznie robione skórzane torby i wyroby ze 
skóry, drewniane rzeźby, produkty z wikliny, samodzielnie 
wykonane zabawki i inne perełki rzemieślnicze.
W trakcie trwania imprezy odbywały się konkursy dla 
publiczności, a na scenie występowały lokalne zespoły folkowe 
między  innymi  K lekoc iak i ,  Dąbrówka,  Malwiank i , 
Wasilkowianie. Po zakończeniu wyścigów rowerowych, 
dekoracji uczestników i wręczeniu nagród na scenie 
zaprezentował się zespół Bracia Lewkowscy i Sochonie Band, 
kończąc oba wydarzenia.

Piknik „Polska Smakuje” i Maratony Kresowe w Świętej Wodzie
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Początek roku szkolnego
3 września 2018 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Drugi rok 
po przekształceniu w Szkołę Podstawową nr 1. To będzie bardzo 
ważny rok, ponieważ zakończy pewien etap w historii szkoły – 
odejdą ostatnie klasy gimnazjalne, by w przyszłym roku zrobić 
miejsce maluszkom z klas 1.
Podczas rozpoczęcia pani Dyrektor i księża zwracali szczególną 
uwagę na to, jak ważna jest nauka, jak wiele wnosi w życie 
młodych ludzi, jak istotne jest zdobywanie wiedzy. Mamy 
nadzieję, że te ważkie słowa padną na podatny grunt. Uczniom i 
nauczycielom życzymy, by czas od września do czerwca był 
udany, owocny i pełen sukcesów.

Kopernik w pigułce
Rok szkolny jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już mieliśmy w 
szkole atrakcję – w małej sali gimnastycznej pojawiły się 
eksponaty wystawy „Eksperymentujmy”, która naukobusem 
przyjechała do nas wprost z Centrum Nauki Kopernik. Przez dwa 
dni mogliśmy się bawić, odkrywać tajemnice świata przyrody, 
eksperymentować. Próbowaliśmy zastąpić ludzkie serce, ułożyć 
w ciele organy, tak, by się w nim zmieściły, łamaliśmy sobie 
głowę przy pozornie prostych układankach. Wiele radości 
sprawiły nam gogle oszukujące wzrok, kula plazmowa, półkule 
magdeburskie i wirujące krzesełko. Poznawaliśmy tajemnice 
szyfrów i animacji, sprawdzaliśmy swój refleks i słuch. 
Badaliśmy zachowanie ciał w próżni i w warunkach grawitacji.
Wystawa okazała się świetną rozrywką dla młodszych i starszych 
uczniów, podobała się również rodzicom i nauczycielom.

Bezpieczna droga
Nasi czwartoklasiści już wiedzą, jak bezpiecznie pokonać drogę 
do szkoły. Pomogło im w tym spotkanie z przedstawicielami 
Policji – st. asp. Danielem Smolewskim i st. sierż. Natalią 
Siekierko w dn. 17 września 2018 r. Mamy nadzieję, że dzięki 
temu uczniowie będą uważnymi i bezpiecznymi uczestnikami 
ruchu drogowego.

Zakończenie projektu
21 września w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się 
podsumowanie projektu „Wielopokoleniowe spotkania z 
kulturą i przeszłością Wasilkowa”. Realizowany był on w ramach 
Podlaskiego Pomostu Kultury we współpracy z Marszałkiem 
Województwa Podlaskiego i Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji 
Kultury w Białymstoku. Pomysłodawczynią i jednocześnie 
osobą czuwającą nad całością była pani dyrektor Lucyna Bejm. 
Ona też prowadziła galę podsumowującą działania projektowe. 
Wśród zgromadzonych gości byli księża, przedstawiciele 
instytucji kultury i władz miejskich, byli też dziadkowie i rodzice 
uczniów, mieszkańcy Wasilkowa, nauczyciele i oczywiście 
młodzież. Z całą pewnością każdy z zebranych poczuł dumę i z 
osiągnięć gimnazjalistów i ósmoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wasilkowie.
Co takiego zrobili? Przez kilka miesięcy (w tym również 
wakacyjnych) pracowali w grupach pod opieką nauczycieli. 
Poznawali lepiej swoją małą ojczyznę, jej kulturę i historię. 
Uczyli się też wykorzystania nowoczesnych technologii – robili 
profesjonalne zdjęcia, wywiady i filmy, programowali grę 
osadzoną w realiach Wasilkowa.
W piątek publ icznie zaprezentowal i  wyniki  swojej 
kilkumiesięcznej pracy i naprawdę – było na co popatrzeć. 
Zgromadzona publiczność z przyjemnością obejrzała film o pani 
Józefie Fiedorowicz, która, narażając życie, prowadziła podczas 
wojny tajne nauczanie.  Scenarzystami,  reżyserami, 
montażystami i aktorami byli gimnazjaliści z SP 1. Ich wysiłek 
publiczność zgromadzona podczas pokazu nagrodziła oklaskami 
na stojąco.
Z kolei praca obecnych ósmoklasistów polegała na nakręceniu 
dokumentu ukazującego porównanie dawnej i obecnej szkoły. 
Widać było, że cała ekipa świetnie bawiła się przy pracy 
(podobnie było też z widzami oglądającymi film), a opowieści 
dziadków o niegdysiejszej szkole mogą być nieco szokujące dla 
współczesnych uczniów.
Młodzi informatycy mieli okazję w ramach projektu 
współpracować ze specjalistą z Politechniki Białostockiej i pod 
jego pieczą stworzyć grę komputerową, rozgrywającą się w 
Wasilkowie. Podczas pracy łączyli przyjemne z pożytecznym, 
poznawali sposoby programowania gier oraz historię swojej 
miejscowości.
Prezentacja wyników projektu odbywała się w małej sali 
gimnastycznej przeobrażonej na to popołudnie w galerię 
fotografii. Niezwykłe zdjęcia zostały wykonane przez młodzież i 
ukazywały Wasilków widziany ich oczami od malarskich 
krajobrazów poprzez gęsi, motory, aż po budynki całe pokryte 
przez graffi�. Krótko mówiąc – Wasilków – znany i nieznany. 
Uczniowie dostrzegli w swoim mieście piękno i potrafili je 
ukazać innym.

Przegląd wydarzeń z SP nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego

Nowa pomoc do nauki biologii
22 września 2018 roku podczas uroczystego otwarcia terenu 
rekreacyjno-sportowego Cypel, w którym uczestniczył Jarosław 
Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i 
szkolnictwa wyższego, naszej szkole została przekazana 
nieoceniona pomoc dydaktyczna, dzięki której nauka biologii 
stanie się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Makietę ludzkiego 
ciała odebrali przedstawiciele uczniów wraz z panią dyrektor 
Lucyną Bejm.
Autor: MK

Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu w Szkole Podstawowej nr 1 
zainaugurowany został wizytą wybitnego sportowca, 
brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 
w rzucie młotem – pana Wojciecha Nowickiego. W piątek 21. 
września spotkał się on z uczniami, by opowiedzieć im o swojej 
karierze zawodowej i drodze do sukcesu.
Pan Wojciech swoją przygodę z lekkoatletyką zaczął w wieku 18 
lat. Wcześniej grał w piłkę w białostockiej Jagiellonii. Jego 
najlepszy wynik – 81,85 m – jest trzecim wynikiem w historii 
polskiej lekkoatletyki. Sukces ten zawdzięcza determinacji i 
treningom. W rozmowie z młodzieżą sportowiec podkreślał ich 
znaczenie oraz fakt, że na zmiany nigdy nie jest za późno. 
Podczas spotkania uczniowie mogli sami zobaczyć, czym jest 
młot lekkoatletyczny, otrzymali też od pana Wojciecha 
pocztówki z jego wizerunkiem i autografem.

Lekcja Taekwondo
Odbyła się 24.09.2018 r. Zajęcia poprowadził Międzynarodowy 
Instruktor ITF Taekwondo, posiadający IV dan, uczący w SP 1 
pan Dariusz Ilczuk. Zajęcia spodobały się wszystkim bez wyjątku 
– dziewczętom i chłopcom, gimnazjalistom i uczniom V kl. szkoły 
podstawowej.

Olimpijka
26 września wszystkie klasy czwarte wzięły udział w „Olimpijce”. 
W wyścigach rzędów należało wykonać następujące zadania: 
przekazywanie pałeczki sztafetowej, przeskoki nad i przejścia 
pod płotkami, wkładanie i zdejmowanie ringo z pachołków, 
niesienie piłki na odwróconym pachołku i przejścia przez hula-
hop. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła kl. IV A.
Ponieważ po sportowych zmaganiach należy się dobrze 
odżywiać, uczennice pod kierunkiem nauczycielek wf-u  
przygotowały zdrową propozycję drugiego śniadania. W menu 
znalazły się kanapki z ciemnego pieczywa z wędlinami i żółtym 
serem, obficie pokryte zdrowymi warzywami. Podczas przerwy 
każdy uczeń mógł nacieszyć swoje podniebienie tak 
przygotowaną przekąską. Ten smaczny i zdrowy akcent 
zakończył Tydzień Sportu w Szkole Podstawowej im. ks. 
Wacława Rabczyńskiego.

Wyjazdy integracyjne
Cały upłynął pod znakiem integracji klas IV. Dzieci pod opieką 
wychowawcy i pedagoga wyjeżdżały do Rybnik, by podczas gier, 
zabaw i warsztatów lepiej się poznać. Pogoda dopisała i humory 
też. Największą atrakcję stanowiła oczywiście niezapomniana 
przejażdżka kolejką.

Sprzątanie Świata
W sobotę 22 września uczniowie SP 1 wraz z panem 
Wojciechem Poznańskim, nauczycielem biologii i przyrody, 
wzięli udział w akcji Sprzątania Świata. Zadbali o to, by 
przynajmniej kawałek pobliskiego lasu oczyścić ze śmieci, które 
pozostawili w nim niefrasobliwi bałaganiarze. Okazało się, że 
takie sprzątanie może być również niezłą zabawą. W dodatku 
przynosi niemałą satysfakcję. Jak mówią – całego świata nie 
zdołali w sobotę posprzątać, ale może dali chociaż przykład 
innym. Przy okazji nieźle się obłowili, ponieważ oprócz śmieci 
znaleźli też piękne grzyby. Może warto wziąć z nich przykład?
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BIBLIOTEKA

8 października 2018 w wasilkowskiej bibliotece odbyło się 
spotkanie pod hasłem "Jesień z poezją", którego gościem była 
pani Janina Osewska -  rodowita augustowianka, poetka, 
fotograf,  pedagog, animatorka życia l iterackiego i 
regionoznawca. Absolwentka Politechniki Białostockiej oraz 
Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie 
Warszawskim i Podyplomowego Studium z zakresu 
informatyki na Politechnice Warszawskiej. Członkini 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, która na swoim koncie ma 
kilka tomików.

Na spotkaniu autorka opowiedziała o swojej poezji, podróżach i 
przeżyciach, z których czerpała inspirację. Wysłuchaliśmy 
wybranych wierszy autorki przy akompaniamencie muzyki, 
która wprowadziła publiczność w magiczny jesienny nastrój. 
Zgromadzeni goście byli zachwyceni  nie tylko poezją, ale także 
albumem fotograficznym autorki "Okruchy" przedstawiającym 
zapierające dech w piersiach fotografie. Współorganizatorem 
spotkania była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w 
Białymstoku. Spotkanie poprowadziła Kierownik Biblioteki 
Publicznej Powiatu Białostockiego pani Małgorzata Rokicka-
Szymańska.

AŁ, Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

W kwietniu Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, 
biorąca udział w konkursie „Zapraszamy do Gry – Lokalne 
projekty Edukacji Kulturowej” zakwalifikowała się do realizacji 
projektu w ramach programu "Podlaski Pomost Kultury" 
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. 
Projekt „Odczytaj Wasilków”, którego podsumowanie odbyło 
się w sobotę 22 września w naszej bibliotece pozostawił po 
sobie wspaniałą instalację łosi, które podziwiać można na 
fasadzie siedziby biblioteki przy ulicy Białostockiej. 

Projekt  „Odczytaj  Wasi lków ” to swoista  promocja 
wasilkowskich symboli zaprezentowana w formie działań, które 
są efektem cyklu warsztatów przeprowadzonych w naszej 
bibliotece. Założeniem projektu było odczytanie symboli w 
oryginalny i pobudzający kreatywność sposób. Na warsztaty 
przeprowadzone w naszej bibliotece składały się: warsztaty 
czytania performatywnego prowadzone przez panią Justynę 
Godlewską-Kruczkowską – aktorkę Teatru Dramatycznego w 
Białymstoku, warsztaty tkactwa dwuosnowowego prowadzone 
pod czujnym okiem wasilkowskiej artystki pani Lucyny 
Kędzierskiej, której prace cieszą się popularnością nawet poza 
granicami naszego kraju, warsztaty plastyczne prowadzone 
przez panią Izabelę Danilewską ukazujące budownictwo 
Wasilkowa w niecodziennej perspektywie, warsztaty literackie 
tworzenia haiku z poetką Ireną Grabowiecką, których 
uczestnicy wzięli udział w konkursie poetyckim, a także warsztat 
graficzny prowadzony przez pana Karola Kowalczuka, na którym 
uczestnicy zapoznali się z programami do obróbki grafiki Gimp 
oraz Inkscape i zaprojektowali własne tematyczne łosie – 
ludowego, plastycznego i literackiego.
Podczas podsumowania projektu, poza odsłonięciem łosiowych 
instalacji, uczestnicy warsztatów czytania performatywnego 
zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć i 
odczytali teksty związane z Wasilkowem. Dyrektor biblioteki 
Elżbieta Kisło podziękowała instruktorom i uczestnikom za 
zaangażowanie w projekcie i pogratulowała efektów, które teraz 
zobaczyć może cały Wasilków.
Całość działań jest mocno związana z naszą małą ojczyzną i jej 
symbolami – Wasilkowem, co w roku odzyskania przez Polskę 
Niepodległości jest szczególnym akcentem. Charakter 
„odczytywania” symboli wspaniale podkreśla rolę biblioteki w 
projekcie. Już dziś zapraszamy do udziału w następnych 
bibliotecznych działaniach. 

15 października 2018 w bibliotece odbyła się promocja 
najnowszego tomiku poety – wasilkowianina pana Zdzisława 
Wieczoryńskiego. "Myślę Pamiętam Zapisuję…" jest czwartym 
tomikiem w dorobku poety, który w swej poezji oddaje hołd 
swojej małej ojczyźnie, dostrzega piękno i emocje w 
najprostszej codzienności, daje wyraz miłości, wierze i 
wrażliwości, a ponadto zapisuje historię naszego miasta, 
chroniąc ją od zapomnienia i przekazując następnym i
pokoleniom.

Poeta chętnie odpowiadał na pytania zgromadzonej 
publiczności oraz swoich znajomych i  przyjaciół, którzy przybyli i
do biblioteki, wspominał dawny Wasilków oraz historie z nim 

Kącik gier historycznych 

w bibliotece

Serdecznie zapraszamy do Kącika Gier o tematyce historycznej 
działającego w naszej bibliotece w ramach projektu „Na 100 
Niepodległa” dofinansowanego przez Fundację BGK. Chcesz 
sprawdzić swoją wiedzę historyczną? Zrobić turniej ze 
znajomymi? A może rodzinne popołudnie przy planszówkach 
w przytulnych wnętrzach naszej biblioteki? Zapraszamy!
AŁ, Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

„Mała książka-Wielki 
człowiek” – biblioteka 
zaprasza trzylatków 

do wyjątkowej kampanii

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie przyłączyła się do 
ogólnopolskiej kampanii czytelniczej Instytutu Książki pod 
hasłem "Mała książka-Wielki człowiek". Projekt zachęca 
rodziców i opiekunów do czytania dzieciom już od samych 
narodzin.  Badania są jednoznaczne – dzieci ,  które 
wychowywane są pośród książek wykazują większą pewność 
siebie, mają bogatszy zasób słownictwa i mocniej rozwiniętą 
wyobraźnię, radzą sobie w życiu lepiej niż nieczytający 
rówieśnicy.
O pierwszej pilotażowej akcji "Mała książka-Wielki człowiek" 
można było usłyszeć w grudniu 2017 roku, kiedy to w 360 
szpitalach w całej Polsce wydano 100 tys. Wyprawek 
Czytelniczych dla nowo narodzonych dzieci. Akcja ma 
przypominać, że czytanie od pierwszych miesięcy życia dziecka 
ma bardzo korzystne skutki dla jego rozwoju, a także umacnia 
rodzinne więzy i wzmaga ciepło domowego ogniska. We 
wrześniu 2018 roku rozpoczęła się druga akcja pilotażowa, tym 
razem skierowana do trzyletnich czytelników i ich rodziców, 
którzy czytając dzieciom są ich przewodnikami po świecie 
fantazji i umacniają z nimi rodzicielskie więzy.
W związku z tym wasilkowska biblioteka serdecznie zaprasza 
wszystkie dzieci w wieku 3 lat do zapisania się w wypożyczalni 
dla dzieci. Każdy zapisany trzylatek otrzyma Wyprawkę 
Czytelniczą ze specjalną kartą, na której przy następnych 
wypożyczeniach będzie umieszczał naklejki otrzymane od 
bibliotekarzy. Po zebraniu 10 naklejek mały czytelnik 
uhonorowany zostanie imiennym dyplomem. Wyprawki 
czekają także na trzylatków w Filii Bibliotecznej w Studziankach.
Przypominamy, że przy zapisywaniu dziecka do biblioteki musi 
być obecny rodzic/opiekun prawny, należy mieć przy sobie także 
nr PESEL dziecka. Serdecznie zapraszamy!
Ze względu na edycję pi lotażową l iczba Wyprawek 
Czytelniczych jest ograniczona.

„Myślę, pamiętam, zapisuję…”
- nowy tomik  Zdzisława Wieczoryńskiego

Biblioteka zaprasza na „Rozmowy 
przy wspólnym stole” - szczegóły

w siedzibie, na stronie i fb!

Odczytaj Wasilków Spotkanie z Janiną Osewską

związane, odczytał kilka swoich wierszy, a także przyniósł ze 
sobą rodzinne pamiątki – dokumenty, wśród których znalazło 
się nawet świadectwo poety ze szkolnych lat. Podczas spotkania 
głos zabrali także Burmistrz Mirosław Bielawski, Dyrektor 
Elżbieta Kisło oraz pani Irena Grabowiecka, która dokonała i
wyboru wierszy poety.

Najnowszy tomik „Myślę, pamiętam, zapisuję…” sfinansowany 
został przez Gminę Wasilków oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Wasilkowie.

AŁ, Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
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GW: Mijają cztery lata od wyboru Pana na stanowisko 
Burmistrza Wasilkowa. Jak ocenia Pan te lata? Które 
inwestycje cieszą Pana najbardziej?

MB: Te cztery lata minęły bardzo szybko. Na początku 
kadencji musiałem zaplanować inwestycje, które były 
wykonywane w poszczególnych latach. Równolegle były 
przygotowywane plany na przyszłość. W 2015 roku było 
to robienie projektów na ul. Białostocką i rozpoczęcie 
projektów na ul. Grodzieńską. I to trwało - były to 
ustalenia co i jak ma być wykonane, w jakim stylu i w 
jakim kierunku mają iść prace. 

GW: Oczywiście te wszystkie inwestycje nie były 
prowadzone tylko i wyłącznie za pieniądze gminne? 

MB: Starałem się ,aby jak najwięcej pozyskać pieniędzy z 
funduszy unijnych i rządowych. Udało się to wyjątkowo 
dobrze. Wcześniej w ciągu roku robiło się jedną, dwie 
inwestycje a teraz było ich kilkanaście w ciągu roku. 
Mogłem tak zrobić dzięki temu, że dochody budżetu 
podwoiły się. 
Budżet cztery lata temu wynosił nieco ponad 40 mln zł., a 
teraz roczne dochody sięgają blisko ok. 80 mln zł. To też 
daje możliwości inwestowania. 
Budżet nie byłby aż taki duży, gdyby nie to, że udało się 
pozyskać na wiele projektów pieniądze z zewnątrz. 
Przypomnę, były to środki unijne, pieniądze rządowe czy 
też z innych źródeł, w tym ze współpracy z powiatem. 

Nigdy dotąd gmina nie pozyskała tak dużych dotacji. 
W latach 2011- 2014 było to zaledwie 4.800.000 zł, a w tej 

80 000 000 w budżecie, blisko trzy razy więcej inwestycji

kadencji pozyskaliśmy ponad 15 mln zł. 

Rocznie w tej kadencji na inwestycje 

wydawaliśmy średnio prawie 10 mln zł. 

Czyli prawie trzykrotnie więcej niż w latach 

2011-2014. 

Ówczesne roczne wydatki 

to niespełna 4 mln zł. 

Liczby te świadczą o ogromnym przyspieszeniu rozwoju 
gminy w okresie, w którym jestem burmistrzem. 

GW: Czy zadłużenie wzrosło? 

MB: Owszem wzrosło, ale to dla kondycji finansowej 
gminy nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Kredyty i emisja 
obligacji poprzedniej kadencji to kwota 7.796.047 co 
stanowiło 18,7% dochodów gminy w 2014 roku. Obecnie 
kredyt w wysokości 15 mln zł. w stosunku do obecnych 
dochodów, stanowi tylko 19,9 %. Sąsiednie gminy 
podobnie musiały robić. Tak jak i my, musieli zapłacić za 
inwestycje z własnego budżetu, a w kolejnym roku czekać 
na zwrot z dotacji unijnych. W tej kwes�i mieszkańcy 
mogą być spokojni.

GW: Jeżeli chodzi o Wasilków, co, oprócz drogi 
rowerowej, ronda i dróg, udało zrobić w trakcie tej 
kadencji?

MB: Głównie to ulice Białostocka i Grodzieńska, której 

przebudowa zakończy się w 2019 roku. W harmono-
gramie projektu unijnego mamy wykonać tą drogę do 
2020 roku i wykonamy to, zgodnie z harmonogramem. 
Ale to także remont trzech sal  gimnastycznych w Szkole 
Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przy ul. Polnej, 
wyremontowanie sali MOAK-u przy ul. Dwornej 19 i 
stworzenie Klubu Senior+ oraz oddanie do użytku Cypla i 
rozpoczęcie tworzenia bulwarów nad rzeką Supraśl. 

GW: Które ze zmian, jakie zaszły w gminie, ocenia Pan 
najlepiej?

MB: Mnie się wydaje tak, jak mówią mieszkańcy, a 
zwłaszcza ci, którzy przyjeżdżają do Wasilkowa a dawno w 
nim nie byli, że nie poznają miasta, bo tak wypiękniało. 
Staram się, by miasto piękniało i było czyste. Cieszę się z 
pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz z działań 
mieszkańców. Każdy dba o czystość, przy tych ulicach, 
które zostały wyremontowane, ludzie sami zaczynają 
poprawiać ogrodzenia, elewacje domów i Wasilków staje 
się przez to ładniejszy. Cieszą inwestycje i plany, ale też 
dużo rzeczy zmienia się w sposobie funkcjonowania 
urzędu. 
Ja przez całą kadencję przyjąłem kilka tysięcy 
mieszkańców i interesantów, którzy chcieli porozmawiać, 
przedstawić jakieś sprawy, problemy. W pierwszym roku 
kadencji, to było po 300 takich spotkań miesięcznie w 
urzędzie i na zewnątrz. To był ogrom pracy. Starałem się 
być  d o stę p ny  j a k  n i e  ra n o,  to  p o  p o ł u d n i u . 
Uczestniczyłem w wielu różnych spotkaniach na 
zewnątrz, żeby bardziej poznawać ludzi, wnikać w ich 
sprawy, problemy, ale i radości. 

GW: Nasze szkoły cieszą się dobrą opinią i uznawane są 
za jedne z najlepszych w województwie. Czy to Pana 
zasługa? 

MB: Nie, nie tylko. Na tę renomę pracowaliśmy wiele lat. 
To wkład poprzedniego burmistrza, dyrektorów szkół, 
nauczycieli i rodziców. Ale możemy dodać, że faktycznie 
na szkoły przeznaczamy ogromne pieniądze. Co roku na 
oświatę dostajemy subwencję w wysokości 10 mln zł., a z 
budżetu gminy dokładamy ok. 12 mln zł. Są to jednak 
pieniądze dobrze wykorzystane, ponieważ jest to 
inwestycja w młode pokolenie. Ogromnie się cieszę, że 
udało mi się, wraz z poparciem rady miejskiej, 
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wprowadzić stypendia dla uzdolnionej naukowo, 
sportowo i artystycznie młodzieży, i będziemy to 
kontynuować.
 
GW: Rekordowe budżety to wyróżnik Pana kadencji. W 
gminie funkcjonują też mniejsze budżety – budżet 
obywatelski i fundusze sołeckie, jak ocenia Pan ich 
funkcjonowanie?

MB: Fundusze sołeckie dotyczą wsi i są pochodną liczby 
mieszkańców. W ostatnich latach wzrastają, sami 
mieszkańcy decydują o ich przeznaczeniu. Nowością w 
Wasilkowie było wprowadzenie budżetu obywatelskiego. 
Dzięki temu mamy duży plac zabaw przy ul. Kruczej, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ma nowe instrumenty, 
każdy uczeń w szkole ma nowe sza�i, a w przyszłym roku 
strażacy będą mieli specjalistyczne umundurowanie do 
prowadzenia akcji a uczniowie kolejnej szkoły będą mieli 
sza�i i plac zabaw dla najmłodszych. To ważne, aby każdy 
mieszkaniec czuł, że realnie wpływa na los gminy i buduje 
jej dobro.

GW: Przejdźmy do kolejnego pytania, stulecie 
Niepodległości Polski zaznaczyło się już na mapie 
Wasilkowa Rondem Niepodległości. A przed nami 
stulecie wyzwolenia miasta. Jakie działania, inwestycje 
chciałby Pan, aby uhonorowały ten ważny rok?

MB: Było już wiele takich inicjatyw. Na początku 
obchodów przy Kościele NMP wyeksponowana została 
wystawa, która powstała we współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej. Jednym z elementów tego 
świętowania i uczczenia ludzi, którzy też o tę wolność 
walczyli był mural, który powstał na budynku OHP przy 
udziale Burmistrza i Miejskiego Ośrodka Animacji 
Kultury. Niedawno w Studziankach odbyła się piękna 
lekcja historii, organizowana poza murami szkoły. 
Przed Świętem Niepodległości wywiesimy jedną z 
pierwszych tablic w szkole podstawowej przy ul. Polnej, 
która będzie poświęcona nauczycielom angażującym się 
w tajne nauczanie w czasie II wojny światowej. 
Jak co roku, 11 listopada odbędą się uroczystości przy 
Kapliczce i Koncert Pieśni Patriotycznych oraz wspólne 
śpiewanie. Wiele projektów i programów przygotowała 
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Animacji 
Kultury, a także szkoły i przedszkola.

- Mirosław Bielawski burmistrz Wasilkowa podsumowuje kadencję
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GW: Społeczność gminy rośnie i to nie tylko liczebnie. 
Jak samorząd gminy odpowiedział w ostatnich czterech 
latach na wyzwania „wasilkowskiej  eksplozj i 
demograficznej”? Które inicjatywy radnych najwyżej 
Pan ocenia i dlaczego?

MB: W miejscu, gdzie jest może najwięcej nowych 
mieszkańców, czyli w blokach przy ul. Kruczej, radny Rafał 
Czaplejewicz był pomysłodawcą i wykonawcą parku 
linowego, placu zabaw dla najmłodszych. Nadal są 
pomysły, jak to miejsce rozszerzać, uatrakcyjniać 
i powiększać o nowe elementy, nie tylko dla dzieci, ale 
również dla dorosłych. Zainicjował również „Bieg ku czci 
Żołnierzy Wyklętych”, który prowadził razem z MOAK-iem 
i inne przedsięwzięcia kulturalne. Radni z Klubu Radnych 
Wspólne Dobro angażowali się w wiele różnych 
pomysłów, bo nie powiem, że wszystko co się dokonało, 
to tylko moja zasługa.
 
GW: Ma pan jeszcze czas na odpoczynek? 

MB: Na odpoczynek musi być czas, chociaż przyznam, że 
całe życie, jak coś robię, to bardzo mocno się angażuję 
i poświęcam. 
Pracę burmistrza traktuję jako służbę, postanowiłem 
oddać się mieszkańcom, działaniom na rzecz rozwoju 
naszej gminy i myślę, że będzie to owocowało przez długie 
lata. 
Natomiast każdą wolną chwilę staram się poświęcić na 
przebywanie z wnukami. Mam dwuletniego wnuka 
i roczną wnusię, razem bawimy się, czytamy książki.
 
GW: Jakie lektury interesują Pana najbardziej?

 MB: Od wielu lat moją pasją jest lektura książek 
dotyczących ekonomii, zarządzania, finansów, więc mam 
mniej czasu na literaturę piękną. Czytam też książki 
o tematyce religijnej, słucham muzyki, uczęszczam do 

- cd. wywiadu z Mirosławem Bielawskim burmistrzem Wasilkowa

teatru, do kina, do filharmonii. Tak całkiem źle nie jest, ale 
czasu dla siebie jest mało. Muszę precyzyjnie wszystko 
planować. 

GW: Panie Burmistrzu zbliżamy się do końca naszego 
wywiadu. Jakie horyzonty pojawiły się przed 
Wasilkowem, w którą stronę chciałby Pan poprowadzić 
miasto o gminę w nadchodzących latach?
 
MB: W czasie mijającej kadencji miasto i wsie zmieniły się 
jak nigdy dotąd. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i dzięki 
temu, że ludzie mi zaufali i są przy mnie, osiągnęliśmy tak 
wiele i nadal razem będziemy budować, modernizować 
i rozwijać naszą Gminę, tak aby była najlepszym miejscem 
do życia dla nas wszystkich. 
Zależy mi na tym, aby Gmina Wasilków rozwijała się 
mądrze stąd w najbliższej kadencji planuję wiele 
inwestycji m.in. modernizację ostatniego odcinka ul. 
Grodzieńskiej z dofinansowaniem unijnym, rozbudowę 
Szkoły w Studziankach z dofinansowaniem Ministerstwa 
Edukacji, rozpoczęcie budowy Krytej Pływalni z dofinan-
sowaniem Ministerstwa Sportu, realizację już zapla-
nowanych inwestycji drogowych. 
W obszarze edukacji , kultury i sportu chciałbym 
kontynuować współpracę międzynarodową w szkołach,  
zajęcia rehabilitacyjne w MOAK-u i Progu Nadziei, 
Program Stypendialny dla uzdolnionej młodzieży. 
Chciałbym wesprzeć działalność klubów sportowych 
z terenu gminy i organizację imprez sportowych, a także 
wiele innych planów w tych dziedzinach. 
Widzę, jak rozwijają się świetlice – i te wiejskie, 
i osiedlowe (Nadrzeczna, Dworna, Próg Nadziei). 
Na pewno Wasilków potrzebuje też solidnej siedziby 
domu kultury, jednak nie chciałbym dziś forsować 
lokalizacji, bo mogłoby to skutkować windowaniem cen 
tych gruntów czy obiektów. Ważne, by pojawiły się na 
horyzoncie odpowiednie programy dotacyjne. Dziś cieszę 
się, że świetlice są miejscem rozwoju talentów 

i najmłodszych, i najstarszych, a bardzo pozytywnie 
odbieram coraz liczniej pojawiające się grupy osób 
dorosłych, w sile wieku. Te działania też warto wspierać.
Idąc dalej, w zakresie bezpieczeństwa i pomocy 
społecznej planuję założenie monitoringu miejskiego 
w najbardziej niebezpiecznych miejscach, rozbudowę 
programu Zdrowa Gmina oraz Czysta Gmina, walkę ze 
smogiem poprzez dofinansowanie wymiany kotłów CO 
na ekologiczne oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej 
wśród dzieci i młodzieży. Działania społeczne to również 
wspieranie działalności Klubu Abstynenta „Próg Nadziei”, 
rozwijanie działalności Rady Seniorów i Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, czy wreszcie zwiększanie roli budżetów 
partycypacyjnych jak budżet obywatelski. Rozwijanie 
sieci Klubów Senior+ jest również moim celem. 
W pierwszym rzędzie chciałbym, by z warunków, jak na 
Dwornej 19 mogli cieszyć się mieszkańcy Studzianek 
i Rybnik. Niezwykle istotne jest dalsze wspieranie 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Z naszych druhów 
możemy i powinniśmy być dumni! Chciałbym, by 
w najbliższych latach mogli cieszyć się lepszym sprzętem 
i warunkami lokalowymi. 
To tylko niektóre z moich zaplanowanych działań. Przede 
wszystkim marzę o tym, żeby Wasilków był miastem 
miłym do mieszkania, przyjemnym dla mieszkańców. 
Żeby wasilkowianie czuli satysfakcję i dumę z tego, że 
mieszkają w tym mieście, w tej gminie, bo każda 
z miejscowości gminy Wasilków jest urocza.
Bardzo dziękuję za wsparcie młodych osób. To jest bardzo 
ważne. Jestem przekonany, że wspólną pracą, dbałością 
o Wasilków - nasze wspólne dobro - dogonimy nasze 
miasto-wzór nie tylko pięknem, zasobnością, ale 
i potencjałem twórczym i przedsiębiorczością całego 
społeczeństwa.

GW: Dziękuję Panie Burmistrzu za rozmowę.
MB: Dziękuję.
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W czwartek 4 października w Szkole Podstawowej im. ks. 
Wacława Raczyńskiego ponad dwadzieścia par z Gminy 
Wasilków świętowało Złote Gody. Dostojni Jubilaci przybyli na 
tą uroczystość w towarzystwie rodzin i najbliższych.

Tradycyjnie dla zgromadzonych zagrała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Wasilkowa pod dyrekcją Adama Wolańskiego, 
rozpoczynając uroczystość Marszem Mendelsona. Część 
oficjalną poprowadził Dyrektor Miejskiego Ośrodka Animacji 
Kultury w Wasilkowie Wojciech Jan Cymbalisty, witając 
serdecznie wszystkich zgromadzonych, przedstawił Jubilatów 
i  oddał  g łos  Burmistrzowi  Wasi lkowa Mirosławowi 
Bielawskiemu, który po przemówieniu wraz z Panią Kierownik 
Stanu Cywilnego Jolantą Hajduczenią przystąpili  do 
odznaczenia par małżeńskich medalami "Za długoletnie 
pożycie", nadanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Każda 
para otrzymała również pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.
Po oficjalnej części wydarzenia ks. Zdzisław Karabowicz, pro-
boszcz Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie odmówił 
modlitwę, następnie wzniesiono toast za kolejne lata w zdrowiu 
i miłości, był teżsłodki poczęstunek. Gratulujemy Dostojnym 
Jubilatom i życzymy wszelkiej pomyślności!
Dziękujemy współorganizatorom - Panu Burmistrzowi, 
Urzędowi Stanu Cywilnego, Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. 
Wacława Rabczyńskiego oraz Młodzieżowej Orkiestrze Dętej, 
która pięknie koncertowała wspaniałym parom.
Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji i pracownikom SP 
nr 1, Kwiaciarni Karolina a także pracownikom MOAK-u za 
wsparcie i wkład jaki włożyli w zorganizowanie tej uroczystości.
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W Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Wasilkowie zakończyła 
się XIV edycja Międzynarodowego Fes�walu Muzyki 
Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego. Przez 
pięć niedzielnych wrześniowych wieczorów podziwialiśmy 
wybitnych wykonawców z Polski i z zagranicy.

Tegoroczna XIV edycja rozpoczęła się 2 września wyjątkowym 
ko n c e r t e m  A n ny  Wo l fi n g e r  -  s o p ra n  /  Kra kó w  z 
akompaniamentem Podlaskiej Orkiestry Instrumentów 
Historycznych Baroque Collegium Musicum / Wasilków, której 
koncertmistrzem była Jolanta Sosnowska - skrzypce barokowe 
z Wiednia. Podczas koncertu inauguracyjnego usłyszeliśmy w 
mistrzowskim wykonaniu Arie solowe i Symfonie z kantat 
Bacha, Buxtehudego, Caldary i Haendla. Zachwycona 
publiczność fes�walowa długo nagradzała brawami artystów za 
wyjątkowe wykonanie dzieł muzyki barokowej.
Na kolejnym koncercie 9 września 2018 wystąpiła wybitna 
japońska pianistka Kayo Nishimizu, która wykonała koncert 
dzieł Fryderyka Chopina z okazji 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Kayo Nishimizu należy do 
nielicznego grona pianistów, którzy w swoim repertuarze 
posiadają wszystkie dzieła Chopina. Po raz pierwszy na 
Fes�walu zabrzmiał fortepian a interpretacje Kayo sprawiły, że 
cały koncert stał się zjawiskowym spektaklem kunsztu 
wirtuozerii, wdzięku i piękna ukrytego w kompozycjach 
Fryderyka Chopina. Gra japońskiej pianistki wprowadziła w 
zachwyt fes�walową publiczność, która odwdzięczyła się 
artystce owacją na stojąco.
Podczas trzeciego koncertu 16 września wystąpił wyjątkowo 
utalentowany 21 - letni czeski organista  Vojtech Trubać. W 
mistrzowskich interpretacjach muzyki organowej m. in. Bacha, 
czeskich kompozytorów Brixiego i Koprivy oraz Mendelssohna i 
Duboisa Vojtech ukazał swój wyjątkowy geniusz a wasilkowskie 
organy rozbrzmiewały różnorodną paletą barw. Koncert był 
wyjątkowy i pełen emocji a zachwycona publiczność nagrodziła 
młodego organistę gromkimi brawami.
Na czwartym koncercie 23 września 2018 wystapił jedyny w 
Polsce artysta muzyk grający na ormiańskim duduku - Kamil 
Radzimowski a soliście towarzyszył wspaniały akordeonista 
Mateusz Chmielewski. Był to koncert przepełniony zupełnie 
niespotykanym i wyjątkowym brzmieniem duduka a 
prezentowane kompozycje w wyjątkowej stylistyce brzmienia, 
rytmów i melodii przeniosły licznie zgromadzoną publiczność w 
odległe zakątki krajów Bliskiego Wschodu. Wywołana lawina 
braw nie miała końca. To był wyjątkowy koncert.
XIV Międzynarodowy Fes�wal Muzyki Organowej i Kameralnej 
im. ks. Wacława Rabczyńskiego zakończył się 30 września 
koncertem  zespołu „Zelowskie Dzwonki” z  Parafii  
Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. „Zelowskie Dzwonki” 
- to zespól muzyczny grający na amerykańskich dzwonkach 
ręcznych. Działa przy od 1999r. Zespół dysponuje pięcioma 
oktawami dzwonków ręcznych i 3 oktawami dzwonków 
ręcznych rurowych. Młodzi muzycy ćwiczą w dwóch grupach: 
starszej (koncertującej) i młodszej. Zespół zagrał ponad 300 
koncertów. Występował nie tylko w Polsce, ale również w 
Czechach, Niemczech, Holandii i na Węgrzech. Dyrygentem - 
założycielem zespołów była od 1999 do 2010 roku pastor. Wiera 
Jelinek. Obecnie dyrygentem jest Anna Kimmer a opiekunem i 
konferansjerem jest Pastor ks. Tomasz Pieczko. W 2015 roku 
Zespół Zelowskie Dzwonki został uhonorowany nagrodą 
European Union of Arts za działalność artystyczną i kulturalną. 
Zelowskie Dzwonki wydały 3 płyty: „Bogu na chwałę” (2013 r.), 
„Zelowskie Dzwonki Świątecznie” (2014 r.), „10 000 Powodów, 

XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego
Duszo ma, Pana Chwal” ( 2017 r.). Publiczność fes�walowa 
wysłuchała znakomitego programu, na który składały się 
utwory sakralne oraz świeckie pisane na dzwonki, transkrypcje 
oraz opracowania znanych pieśni religijnych. Koncert ten był 
wyjątkowy i pozostawił w słuchaczach wiele emocji i 
niezpomnianych wrażeń, za co wasilkowska publiczność 
odwdzięczyła się artystom owacją na stojąco.
Tegoroczna, XIV edycja Fes�walu swoją różnorodnością 
programową, wysokim poziomem, wspaniałymi artystami, 
wyjątkowymi koncertami pełnymi emocj i  i  doznań 
artystycznych i duchowych głęboko zapadła w pamięć 
zachwyconej publiczności i z wielką klasą zapisała się w historii 
koncertów fes�walowych.
Serdeczne podziękowania składam: Księdzu Proboszczowi 
Zdzisławowi Karabowiczowi, Burmistrzowi Wasilkowa Panu 
Mirosławowi Bielawskiemu, Miejskiemu Ośrodkowi Animacji 
Kultury w Wasilkowie, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi 
Wasilkowskiej, Fundacji Muz&Art. Patronom Honorowym: 
Metropolicie Białostockiemu, Wojewodzie Podlaskiemu, 
Staroście Powiatu Białostockiego, Patronom Medialnym: 
portalowi BiałystokOnline, Wrota Podlasia, Polskiemu Radiu 
Białystok, TVP Białystok, Gazecie Wasilkowskiej, miesięcznikowi 
Drogi Miłosierdzia, Firmie Organmistrzowskiej Krzysztof 
Grygowicz z Janówka k. Tarczyna, Panu Krzysztofowi Krukowi, 
Pani Monice, Pani zakrys�ance, Kwiaciarni „Karolina” Pani 
Agnieszki Wysockiej, Drukarni STUDIO KOM, Apartamentom 
Magnolia, Centrum Kultury Prawosławnej oraz wszystkim 
osobom, których tu nie wymieniłem, a które miały swój udział w 
przebiegu tegorocznej edycji Fes�walu.
Gorące podziękowania kieruję do mieszkańców Wasilkowa, 
przybyłych gości i melomanów, wspaniałej fes�walowej 
publiczności, która na każdym koncercie swoją bardzo wysoką 
frekwencją i owacjami doceniła występy zaproszonych artystów 
i tym samym starania organizatorów, po raz kolejny 
udowodniając, że Fes�wal jest w naszym mieście potrzebny i 
warto go organizować. 
Zainaugurowany w 2005 roku Międzynarodowy Fes�wal w 
Wasilkowie jest jedynym tego typu wydarzeniem kulturalnym w 
województwie podlaskim. Wpisując się na stałe w kalendarz 
imprez kulturalnych miasta i województwa podlaskiego stał się 
wyróżniającą je wizytówką na mapie artystycznych ośrodków 
Polski oraz miejscem przyciągającym wspaniałych artystów z 
Polski i z zagranicy. Fes�wal stał się również doskonałą formą 
promocji regionu i walorów turystycznych województwa 
podlaskiego, miasta oraz Gminy Wasilków w Polsce i w Europie.
W ramach 14 edycji MFMOiK odbyły się 63 wyjątkowe koncerty 
z udziałem ponad 180 wykonawców m. in. z Polski, Wysp 
Alandzkich, USA, Japonii, Rosji, Niemiec, Belgii, Litwy, Białorusi, 
Danii, Mołdawii, Ukrainy, Austrii, Włoch, w tym: 91 solistów, 5 
chórów, 5 orkiestr i 17 zespołów kameralnych. Koncertów 
wysłuchało ponad 11 tysięcy słuchaczy.
Stojąc u progu przypadającej w 2019 roku jubileuszowej XV 
edycji MFMOiK im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 
wszyscy możemy być dumni z faktu istnienia tego typu 
wydarzenia artystycznego w naszym mieście i już dziś 
zapraszamy na kolejny XV - jubileuszowy Fes�wal już tylko ... za 
rok.

Soli Deo Gloria!

Dariusz Hajdukiewicz, pomysłodawca i dyrektor artystyczny
MFMOiK im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Narodowe Czytanie 2018 - z „Przedwiośniem”

W sobotę 8 września Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie 
po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego 
Czytania. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości odczytywaną publicznie lekturą było 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Fragmenty znakomitej powieści Żeromskiego na świeżym 
powietrzu, w pięknym wrześniowym słońcu odczytywali m. in. 
Burmistrz Mirosław Bielawski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Piotr Półtorak, Radny Rady Miejskiej Adrian Łuckiewicz, Radny 
Rady Powiatu Białostockiego Jacek Bejm, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie Wojciech Cymbalisty, 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 
Studziankach Jadwiga Piotrowska,  przedstawiciele 
wasilkowskich organizacji pozarządowych, nauczyciele i 
uczniowie z wasilkowskich szkół podstawowych, mieszkańcy 
miasta,  a także pracownicy bibl ioteki .  Wydarzenie 
poprowadziła Dyrektor biblioteki Elżbieta Kisło. W trakcie 

czytania uczestnicy wzięli udział w quizie dotyczącym 
twórczośc i  S tefana  Żeromsk iego  oraz  zna jomośc i 
„Przedwiośnia”. Na każdego czekała również okolicznościowa, 
pamiątkowa pieczęć. Narodowe Czytanie zakończyło się kawą i 
słodkim poczęstunkiem.
„W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę 
zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie 
Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej 
pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć 
się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby 
tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest 
promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A 
zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program 
obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element 
krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi.” – napisał w 
okolicznościowym liście Prezydent Andrzej Duda, który wraz z 
małżonką sprawuje Patronat Honorowy nad akcją. W swoim 
liście Prezydent zachęcał także do czytania Antologii 

Niepodległości, przygotowanej specjalnie z okazji 100-lecia 
Niepodległości, zawierającej wybitne dzieła polskich pisarzy, 
wpisujące się do kanonu polskiej literatury patriotycznej.
Tegoroczna odsłona akcji może pochwalić się rekordowym 
zasięgiem – „Przedwiośnie” wybrzmiewało w niemal 3000 
miejsc nie tylko w Polsce, ale także zagranicą (co ciekawe lekturę 
czytano nawet na Antarktydzie!).
Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, którą 
opublikował w 1924 roku. Powieść społeczno-polityczna 
stanowi refleksję nad Polską w obliczu świeżo odzyskanej 
Niepodległości. Jak zapowiedział Prezydent Duda na przyszły 
rok ogłoszony zostanie wybór tytułów, które mogłyby stać się 
przedmiotem Narodowego Czytania 2019. Już dziś zapraszamy 
na przyszłoroczną odsłonę akcji do wasilkowskiej biblioteki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie serdecznie dziękuje 
kwiaciarni „Karolina” za przygotowanie dekoracji, która 
wspaniale uświetniła Narodowe Czytanie.
Autor: AŁ, MBP w Wasilkowie
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Z wizytą w Warszawie

Kolejne wycieczki wiosną,

a zimą wyruszymy do teatrów

i do opery! Szczegóły w XI.

Trzecia klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sokółce pełną 
parą rozpoczęła zajęcia praktycznej nauki zawodu w 
warsztatach produkcyjnych. W dniu 10 września 2018 roku 
podczas spotkania z młodzieżą odbyła się dyskusja na temat 
ich życiowych planów.

Naukę zawodu i umiejętności nabywają w dużej firmie „Metal 
Fach” w Sokółce, będąca czołowym producentem maszyn 
rolniczych. Do najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy 
wpisuje się mechanik samochodowy, monter maszyn i 
urządzeń, operator obrabiarek skrywających. Młodzież ma 
nadzieję, że po ukończeniu nauki znajdzie zatrudnienie.
To już ostatni rok wytężonej pracy i trzeba będzie zadecydować 
o dalszej przyszłości. Co prawda jest jeszcze trochę czasu, aby 
podjąć konkretne decyzje, dlatego planowane jest spotkanie z 
doradcą zawodowym, tak aby mogli wstępnie zastanowić się 
nad swoją przyszłością.
Autor/ zdjęcia: Malicka Barbara – wychowawca OSiW

Naukę zawodu i umiejętności Sam sobie wyznaczam drogę!
W dniu 6 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania 
w Wasilkowie młodzież uczestniczyła w warsztatach 
terapeutycznych, w formie terapii indywidualnej.

Terapeuta w profesjonalny sposób dzielił się z uczestnikami 
doświadczeniem. Podczas sesji panowała atmosfera empa�i a 
zajęcia były prowadzone w oparciu o ustalone ramy, czyli tak 
zwany „se�ng ” terapeutyczny oraz zasady kodeksu 
zawodowego. Dzięki temu, uczestnicy i terapeuta mieli jasność, 
co do łączącej ich relacji oraz przebiegu sesji. Główną korzyścią 
płynącą z zajęć była możliwość uświadomienia swoich uczuć i 
nauka korzystnych dla nich sposobów wchodzenia w relacje z 
innymi, tak aby uzyskać większą satysfakcję podczas różnych 
interakcji. Takie zajęcia mają szczególne znaczenie w czasie 
adaptacji i integracji w Ośrodku na samym początku nowego 
roku szkoleniowego
Autor/zdjęcia: Barbara Czajkowska– wychowawca OSiW OHP
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GW: Kiedy powstał zespół? 
OP: Zespół baletowy nazywa się „Studzianki Balet”, działa od 
niedawna, powstał w październiku 2016 roku.
GW: Z czyjej inicjatywy powstał zespół?
OP: Częściowo z mojej. Spotkałam się z Panią Mirosławą 
Bezdziel w zupełnie innej sprawie i na wieść o tym, że jestem 
choreografem, wpadła na pomysł założenia zespołu w Szkole 
Podstawowej w Studziankach. Pomogła w organizacji zespołu 
pani Agnieszka Przedlacka (w paźdz. 2016 r. – dyrektor MOAK w 
Wasilkowie). Nie byłam świadoma tego gdzie i w jakich 
warunkach będą się odbywały zajęcia, nie wierzyłam w tę wizję, 
ale pani Bezdziel była tak zdeterminowana w dążeniach do 
realizacji swoich założeń, przekonałam się, kiedy zobaczyłam 
szkołę. Byłam zaskoczona, że w szkole na wsi panują tak dobre 
warunki, jest piękna sala gimnastyczna. A kiedy już zobaczyłam 
dzieci – po prostu nie mogłam odmówić.
Zebrało się wielu chętnych, zaczęliśmy pracować, dzieci 
wykazywały chęć uczestnictwa w zajęciach. Ich zainteresowanie 
wzrosło, kiedy zobaczyły moje zespoły w Białymstoku, 
miłośników baletu pozyskuję głównie dzięki temu, że nie 
ukrywam własnej  pasj i ,  zapraszam na koncerty.  W 
Studziankach, nie tylko wśród dzieci, ale i wśród rodziców, 
którzy są wszędzie z nami, uczestniczą w zajęciach w wyjazdach, 
wdrażają się w świat baletu i wydaje mi się, że coraz bardziej im 
się podoba. Mamy taką ekipę, która czeka na te zajęcia. 
Dziewczynki często wypatrują mnie, kiedy jestem w okolicy, 
mieszkańcy Studzianek mnie rozpoznają, to bardzo miłe. 
Mam swoje wymagania, dziewczyny muszą mieć 100% 
obecności na zajęciach, nie mogą ich opuszczać z byle powodu. 
Wprowadzam dyscyplinę. Uważam, że takiej pasji trzeba się 
poświęcić, ćwiczyć, ale też uświadomić dziewczynkom, że nie 
mają możliwości uczestniczenia w kratkę i co za tym idzie – tylko 
częściowego zaangażowania. Ale widzę, że przynosi to 
pozytywne skutki – moje uczennice się starają, podobają im się 
zajęcia. Staram się na bieżąco szukać ciekawych układów, 
słucham dużo muzyki, żeby rozwijać siebie i swoich uczniów, 
staram się uczynić zespół mocnym i dobrym. 

GW: W dobie wszechobecnego trendu tańca nowoczesnego 
czujemy się wyjątkowo, możemy być dumni promowaniem 
tańca klasycznego, czyż nie?
 OP: Tak, bo istnieją też inne style, a nauka czegoś oryginalnego 
jest na wyciągnięcie ręki. Podczas uroczystości szkolnych widzę, 
że moje dziewczyny bardzo dobrze wypadają jak na tak krótki 
czas przygotowania, wyróżniają się na tle innych zespołów. 
Jestem z nich dumna, że uparcie ćwiczą i nie mam obiekcji by 
występowały. Oczywiście wymaga to inwestycji ze strony 
rodziców, ponieważ trzeba zakupić baletki, stroje na występy. 
W działania inwestycyjne włącza się również p. Mirosława, 
która korzystając z możliwości szuka dofinansowania np. na 
stroje dla zespołu. Nie mamy spektakularnych strojów, 
zachwycamy za to efektami pracy.

GW: Po raz pierwszy widziałam występ zespołu podczas Dni 
Wasilkowa i byłam pod wielkim wrażeniem dopracowania 
każdego szczegółu choreografii, każdy ruch był wykonany z 
wielką starannością, widać, że dziewczyny dają z siebie 
wszystko na występach publicznych. 
OP: Zdecydowanie tak. Byłyśmy już na ogólnopolskich 
turniejach. Przyznam, że było to spore ryzyko. Na początku 
obawiałam się, ponieważ na turnieje przyjeżdżają zespoły, które 
tańczą po dziesięć, dwadzieścia lat, poważne formacje. Ale 
nigdy nie było mi wstyd. Ich występy były dobre. Chcemy bardzo 
wyjeżdżać, brać udział w warsztatach. Na bieżąco rozglądam się 
za turniejami, w którymi możemy wziąć udział. Chciałabym, aby 
dziewczynki mogły wyjechać gdzieś dalej, żeby obejrzały inne 
zespoły baletowe, pokazały swoje umiejętności, wymieniły się 
doświadczeniami. W taki sposób zachęcam też je do dalszej 
pracy, ponieważ na to zasługują. Tym bardziej, że wchodzą już w 
wiek dorastania, potrzebują uwagi, a także rozpoznania różnych 
dróg rozwoju. Nie chciałabym zaprzepaścić tego, co osiągnęły 
do tej pory, byłoby szkoda, ponieważ są bardzo uzdolnione.

GW: Widocznie pojawiła się Pani w odpowiednim czasie i 
miejscu, aby móc ten drzemiący w nich talent obudzić. 
OP: Jest to wyjątkowa grupa, składa się z osób, które mają 
bardzo dobre warunki. 

GW: Ile osób liczy grupa starszych dziewczynek i w jakim 
mieszczą się przedziale wiekowym?
OP: Grupa liczy szesnaście dziewcząt w wieku 9 i 11 lat. Są dwie 
dziewczynki w wieku ośmiu lat, jedna z nich jest wyjątkowo 
uzdolniona :) Sugerowałam jej mamie, aby poważnie 
zastanowiła się nad szkołą baletową. Dziewczynka ma świetne 
warunki fizyczne, dzieci z takimi predyspozycjami zdarzają się 

Studzianki Balet to wyjątkowa grupa - wywiad z Oksaną Prus

bardzo rzadko. Szczerze mówiąc, widzę ją w przyszłości 
najlepszej szkole baletowej w Poznaniu.

GW: A jeżeli chodzi o młodszą grupę?
OP: Młodsza grupa składa się z dziewczynek od czwartego do 
siódmego roku życia.

GW: Jest to dość szeroki przedział wiekowy. Grupa 
przedszkolno-szkolna?
OP: Tak, zupełnie inna grupa niż starsza, ale również świetnie 
współpracująca.

GW: Podobno pani uczennice biorą nawet udział w turniejach. 
Gdzie miały okazję tańczyć?
OP:  Na VII Ogólnopolskim Otwartym Turnieju Tańca 
Sportowego w Białymstoku, gdzie występowały w kategorii 
baletowej, do tej pory rzadko wyodrębnianej w tego typu 
konkursach. Cieszy mnie jednak, że to się zmienia, pojawiają się 
nowe opcje umożliwiające występy baletowe. Moja grupa 
wzięła także udział w ogólnopolskim przeglądzie tańca ,,Happy 
feet” zorganizowanym przez DanceOFFnię, Studio Działań 
Kreatywnych. Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla moich 
uczennic. Pojawiło się tam wiele zespołów z różnych części 
Polski, więc mogły się spotkać z dzieciakami pracującymi z 
ogromnym zaangażowaniem nie tylko w formacjach 
baletowych. Wspaniała organizacja, wiele ciekawych zabaw 
rozwijających potencjał dzieci. Mogliśmy zobaczyć zadowolenie 
i dumę rodziców, którzy zadawali sobie pytanie: Gdzie my 
jesteśmy w tym wszystkim i co robimy?:) Bardzo przyjemnym 
wydarzeniem były Dni Wasilkowa, może tylko na scenie było 
trochę za mało miejsca, mieliśmy problemy techniczne. 
Dyrektor zapewnił, że w przyszłości w ramach Dni Wasilkowa, 
uda się zorganizować występny muzyczne i taneczne odrębnie z 
koncertami, by mieć więcej miejsca na scenie.

GW: Czyli dzieci były zadowolone?
OP: Zdecydowanie tak. Dostały prezenty, chodziły w strojach, 
robiły sobie zdjęcia. Młodsze dzieci były dumne, że wyjechały. 
Młodsza grupa jest raczej nie reprezentacyjną, a raczej 
wdrażającą się, bawiącą się tańcem. Przyznam natomiast, że od 
starszej grupy wymagam dużo.

GW: W balecie mamy do czynienia z ciężką pracą. Czy dzieci 
mają przygotowanie teoretyczne?
OP: Z reguły zaczynamy od razu od łączenia teorii z praktyką. 
Przynoszę różne materiały na zajęcia, które wstawiam także na 
swoją stronę internetową „Do tańca z pasją”, (www.facebook. 
com/srodmiesciebalet/) udostępniam bardzo dużo materiałów, 
które dziewczynki czytają i między sobą przesyłają. Uczymy się 
na przykład o tym, jak powstają baletki. Chętnie zapraszam 
dzieci na moje koncerty, na które często przyjeżdżają ze swoimi 
rodzicami, z czego jestem szczególnie dumna, ponieważ 
zainteresowanie baletem rośnie. Przyniosłam na zajęcia 20-
letnie puenty – każda z dziewczynek przytulała je do serca, 
mogły założyć je na własne nogi i poczuć się jak prawdziwe 
baletnice, a one naprawdę o tym marzą. Na zajęciach z nauki 
tańca uczymy się też życia w grupie, honorowego zachowania w 
zespole, wrażliwości i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.
Jeśli chodzi o organizację zajęć, staram się uczyć dziewczynki 
dyscypliny. Porządek jest bardzo ważny, dzieci muszą dbać o to, 
by odwieszać stroje, po każdym występie kto inny liczy je po 

zajęciach. Ważne jest tu budowanie poczucia obowiązku i 
odpowiedzialności za przestrzeń wokół siebie. Ponadto liczy się 
nie tylko mój własny strój, ale także stroje koleżanek, ponieważ 
chodzi o dobro zespołu, ważne aby rodzice nie wyręczali w tych 
obowiązkach swoich dzieci. Robię to także po to, aby było mnie i 
dziewczynkom łatwiej działać, kiedy rodziców nie ma w pobliżu.

GW: Czy to ma związek z kulturą w jakiej się Pani wychowała?
OP: To jest zaczerpnięte poniekąd z zasad, z wychowania. Już od 
najmłodszych lat miałam styczność z baletem, dostałam się do 
szkoły baletowej. Przez wiele lat nabywałam doświadczenia, 
ćwiczyłam charakter. Te wszystkie zasady staram się przekazać 
dziewczynkom podczas zajęć i wyjazdów.
 
GW: Jak długo pracuje Pani w zawodzie? 
OP: Pracuję w tym zawodzie ponad dwadzieścia lat. Przed 
przyjazdem do Polski pracowałam jako wicedyrektor gro-
dzieńskiej szkoły sztuki, wykładając taniec i reżyserię oraz inne 
przedmioty zawodowe. Przez długi czas traktowałam taniec i 
balet jako hobby, nie brałam pod uwagę, że będzie to moje na-
rzędzie pracy. Nieświadomie wybierałam inne drogi, ale zawsze 
krzyżowały się z baletem to wspaniałe łączyć pasję z pracą. 

GW: Jak się Pani odnajduje w Polsce? 
OP: W Polsce mieszkam od pięciu lat. Mam swoje korzenie od 
strony ojca, który się tu urodził. Czuję się tu jak u siebie w domu, 
satysfakcjonujące jest to, że mogę pracować w zawodzie. Daje 
mi to poczucie spełnienia. Cieszę się, ze mogę przekazać swoją 
wiedzę i są tacy, którzy to chętnie przyjmują, tańcząc w balecie. 
Chciałabym, żeby ktoś zasiał to ziarenko i kontynuował moją 
pracę jako instruktor baletu.

GW: Pani Oksano bardzo dziękuję za rozmowę, życzę 
powodzenia w planach i założeniach związanych z baletem a 
wszystkich chętnych zapraszamy do dołączenia do grupy.

http://www.facebook.com/srodmiesciebalet/
http://www.facebook.com/srodmiesciebalet/
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GW: Od kiedy istnieje zespół, kto wchodzi w jego skład?
WUES. :Zespół powstał z inicjatywy wokalistki Weroniki Wues Sosnowskiej w 2017. Grupę 
tworzą także: Michał Rutkowski - bas, Mateusz Demianiuk - gitara elektryczna, Jan Kulik - 
perkusja. 

GW: Ile zagraliście już koncertów?
WUES. :„Wues.” to świeży rockowy band, aktualnie skupiliśmy się na tworzeniu nowego 
materiału. Za nami pierwszy koncert - koncert dla Filipka - w tym składzie. 

GW: Jaki największy sukces odnieśliście grając razem?
WUES.: Sukces to pojęcie względne, każdy muzyk ma inną definicje tego słowa, aczkolwiek do 
naszych małych sukcesów, bardziej indywidualnie możemy wpisać grę tzw. supportów przed 
wieloma dobrymi muzykami takimi jak Patrycja Markowska, Golec Orkiestra, Happysad itd. 
Cieszymy się z koncertu na Grunwaldzie dla setek harcerzy, jeszcze ze starym składem. 

GW: Czy macie w repertuarze zespołu autorskie utwory?
WUES.: Mamy tylko i wyłącznie własne utwory, ale były przemyślenia odnośnie zrobienia 
jednego coveru. Czas pokaże :)
 
GW: Skąd czerpiecie inspirację muzyczną? Czy wzorujecie się na idolach?
WUES.: Nie wzorujemy się na idolach, tworzymy totalnie naszą muzykę, ale czerpiemy 
inspirację z zespołów takich jak Velvet Revolver czy Guns and Roses. (Slash).

GW: Jakie są plany na najbliższą przyszłość zespołu?
WUES.: Dopinamy materiał na ostatni guzik. Szykuje się trasa koncertowa i nagranie płyty. 

GW: Czego możemy Wam życzyć?
WUES.: Na pewno dużo szczęścia, pracowitości i po prostu: powodzenia!:)

 wtorek 
 gr. młodsza 16:00-17:00
 gr. starsza 17:00-18:30
 
 piątek
 gr. młodsza 16:00-17:00
 gr. starsza 17:00-18:30

Zajęcia dla dzieci kontynuujących 
naukę od 7 września

Spotkanie  informacyjne 
11 września o 16:00
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GW: Na początku proszę powiedzieć kilka słów o Klubie, kiedy 
został powołany, kto go tworzy?
JT: Klub Sportowy „Wasilków” powołano 12 listopada 1999 r. na 
spotkaniu założycielskim, a 12 stycznia 2000 r. Klub został 
wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej. W 2002 r. 
reaktywowano drużynę seniorów, która wystartowała w 
rozgrywkach klasy B w sezonie 2003/2004. 
Oczywiście nasz Klub kontynuuje i czerpie z bogatej historii 
swoich poprzedników.
Pierwszy Klub powstał w 1946 roku przy Zakładach Przemysłu 
Wełnianego w Wasilkowie. W ponad 70 letniej historii w Klubie 
były sekcje różnych dyscyplin sportowych, ale zawsze na 
pierwszym miejscu była piłka nożna. Obecnie jesteśmy Klubem 
jednosekcyjnym, jednak nie zamykamy się przed innymi 
dyscyplinami sportowymi. Jeżeli jesteśmy przy historii, chciałby 
tą drogą zaapelować do czytelników którzy posiadają 
jakiekolwiek pamiątki, materiały, które pomogłyby odtworzyć 
historię wasilkowskiego Klubu, bardzo proszę o kontakt z 
zarządem.
Zarząd Klubu stanowią pasjonaci piłki nożnej, często ludzie 
którzy sami przez wiele lat uprawiali ten sport i dla których w 
dalszym ciągu piłka nożna jest ważną częścią ich życia.

GW: Jak liczną społecznością jest obecnie KS Wasilków?
JT: Do rozgrywek organizowanych przez Podlaski Związek Piłki 
Nożnejw sezonie 2018/19Klub Sportowy „Wasilków” zgłosił 8 
zespołów w różnych kategoriach wiekowych. Prowadzimy też 
zapisy do "grupy naborowej" dla dzieci z roczników 2012 i 2013.
Średnio w każdym zespole jest ponad 20 zawodników. Do tego 
trenerzy, władze statutowe, czyli dobrze ponad 200 osób 
czynnie włączających się w działalność Klubu, a jeżeli chodzi o 
społeczność jako całość, należy doliczyć do tego: rodziców dzieci 
i młodzieży ćwiczącej w Klubie, a także liczną grupę kibiców i 
sympatyków Klubu.

GW: Ponad 200 osób czynnie uczestniczących w działalności 
Klubu, to dość spora "gromadka" Kto zajmuje się 
przygotowaniem i organizacją niezbędnych warunków i 
sprzętu do treningów?
JT: Główną pracą zajmują się trenerzy poszczególnych grup. 
Niemniej jest też sporo pracy organizacyjnej. Zawodnikom 
trzeba przygotować warunki do treningów, zadbać o niezbędny 
sprzęt w postaci piłek, bramek, strojów, przyrządów 
pomocniczych do przeprowadzenia zajęć. Odpowiednio 
przygotować boiska do rozegrania zawodów, czyli wyznaczyć 

boiska, ustawić bramki. Szczególnie dla młodszych zawodników, 
bo młodsze roczniki grają na mniejszych boiskach.

GW: Zadania logistyczne?
JT: Zgłosić każdego zawodnika do podlaskiego związku. 
Dopilnować żeby wszyscy posiadali aktualne badania lekarskie. 
Zadbać o ubezpieczenie. Zorganizować transport na zawody, 
które odbywają się poza Wasilkowem. Zapewnić opiekę 
medyczną na meczach w Wasilkowie. Przy współpracy z 
miejscową policją zadbać o bezpieczeństwo w czasie zawodów 
organizowanych przy ulicy Supraślskiej.

GW: Jaki wkład w rozwój klubu ma zarząd?
JT:Nieocenioną pracę organizacyjną wykonuje Prezes Klubu 
Piotr Kruszewski. Bardzo duży wkład ma też v-ce Prezes 
Krzysztof Niedźwiecki, to jemu w dużej mierze Klub zawdzięcza 
pomoc sponsorów, którzy wspomagają nas finansowo. Swoja 
pracę wykonują też inni członkowie zarządu: Tomasz Halicki, 
Piotr Dąbrowski i moja skromna osoba.
 
GW: Wspomniał Pan o sponsorach, proszę powiedzieć kilka 
słów o stronie finansowej Klubu.
JT: Głównym dobroczyńcą Klubu jest Gmina Wasilków.Klub 
corocznie startuje w otwartych konkursach organizowanych 
przez Urząd Miejski w Wasilkowie na realizację zadania w 
zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i turystyki. To Gmina 
jest właścicielem stadionu miejskiego. To Gmina poprzez swój 
Zakład Gospodarki Komunalnej, dba o cały kompleks sportowy 
przy ulicy Supraślskiej jak również o "Orlik"(ul. Wojtachowskiej) 
przy udziale instruktorów zatrudnionych przez Miejski Ośrodek 
Animacji Kultury w Wasilkowie, z którego też korzystają nasze 
drużyny.
Od dwóch lat pozyskujemy również środki z Ministerstwa 
Sportu w ramach programu „Klub”. 
Pomagają nam sponsorzy, którzy przekazują środki na 
działalność statutową Klubu za co jesteśmy im bardzo 
wdzięczni. Staramy się pozyskiwać nowych sponsorów i 
partnerów. Może poprzez tą publikację znajdą się jakieś 
instytucje, przedsiębiorstwa, firmy czy osoby fizyczne, które 
zechciałyby wesprzeć naszą działalność. Wszak dzisiaj pomoc 
dla Klubów takich jak nasz jest nie tylko formą reklamy i 
pokazania się szerszemu gronu odbiorców, ale również, a może 
przede wszystkim nobilitacją i formą przedstawienia się, że 
jesteśmy otwarci na nasze otoczenie i włączamy się w jego 
rozwój. Tym bardziej, że w wypadku naszego Klubu, mówimy o 
rozwoju fizycznym, a pośrednio i psychicznym dzieci i młodzieży, 
które za kilka lat będą stanowiły główną siłę rozwoju naszego 
miasta i gminy.
Swoją cegiełkę dokładają też rodzice dzieci trenujących w 
klubie, którzy co miesiąc przekazują na rzecz klubu środki 
pieniężne.

GW: Powiedział Pan o dochodach, a jakie są koszty Klubu?
JT: No jest tego kilka pozycji np.: opłaty do podlaskiego związku 
za zgłoszenie do rozgrywek drużyn i zawodników, wpisowe do 
turniejów, za żółte i czerwone kartki, opłaty dla sędziów za 
prowadzenie zawodów, za obsługę medyczną poszczególnych 
meczów i turniejów, transport na zawody rozgrywane poza 
Wasilkowem, zakup i uzupełnienie sprzętu sportowego, napoje, 
wynagrodzenia trenerów, stypendia dla zawodników drużyny 
seniorów, wynajem obiektów sportowych, dzierżawę i 
utrzymanie stadionu, ubezpieczenie wszystkich zawodników, 
jest tych wydatków mniejszych i większych całkiem sporo.
GW: Zapewne wynagrodzenie zarządu.
JT: Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że członkowie zarządu 
za swoją czasochłonna pracę na rzecz Klubu nie pobierają 
żadnych wynagrodzeń, pracują zupełnie społecznie.

GW: Dziękuję za rozmowę.
JT: Dziękuję bardzo i zapraszam na stadion przy Supraślskiej 21 
na mecze drużyn KS Wasilków, a szczegółowe informacje kto i 
kiedy gra, jak również całą masę innych ciekawych wiadomości 
znajdą Państwo na oficjalnej stronie Klubu pod adresem: 
www.kswasilkow.pl.

Klub to spora gromadka - rozmowa z Jackiem Tymińskim – sekretarzem zarządu KS Wasilków

Fitness w Sochoniach

Gimnastyka relaksacyjna dla pań:
wtorki i czwartki 19:00-20:00
Pilates: środy 19:00-20:00
Opłaty: 10 zł miesięcznie 

za jeden rodzaj zajęć
- stawka jest ryczałtowa.

Zapraszamy! 
Zajęcia odbywają się

w Szkole Filialnej w Sochoniach

Uczestnicy OSiW w dniu 19 września 2018 r. wybrali się na 
wycieczkę do Jumper Park Trampolin w Białymstoku. Jumper 
Park to wielka hala wypełniona od ściany do ściany 
trampolinami z różnymi sektorami: do koszykówki, gry w 
zbijaka oraz sektora z basenem wypełnionym piankami. 
Profesjonalną rozgrzewkę poprowadził jeden z instruktorów, 
po czym uczestnicy rozpoczęli zabawę.

Niektórzy pod okiem trenera próbowali wykonać salta, 
nurkowali w gąbkach oraz huśtali się na linach. Pobyt w Jumper 
Park sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania czasu 
wolnego, rozwijania zainteresowania sportem, a przede 
wszystkim uświadomił młodzieży, że to nie tylko wspaniała 
zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie dla mięśni nóg i 
sposób na rozładowanie nadmiaru energii. Wizyta w parku 
trampolin to także kolejna okazja do integracji wszystkich 
uczestników w OSiW.

Autor/zdjecia: Ewa Wołkowycka – wychowawca OSiW

W niedzielę 9 września na orliku w Wasilkowie przy ul. 
Wojtachowskiej odbył się Dzień Sportu. Uczestnicy otrzymali 
upominki i zdrowe przekąski. Dziękujemy sponsorom imprezy 
oraz wolontariuszom!

Piłka nożna z całą pewnością jest najbardziej popularną 
i lubianą dyscypliną sportową wśród uczestników OSiW w 
Wasilkowie. W dniu 17 września 2018 r. odbył się mecz 
integracyjny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Ośrodka.

Rozgrywki przebiegały w sportowej i miłej atmosferze, 
uczestnicy pokazali, że wolny czas można spędzać nie tylko 
przy komputerze, ale z pożytkiem dla zdrowia. Celem imprezy 
przede wszystkim było propagowanie aktywnego trybu życia 
wśród młodzieży, jak również wyłonienie najlepszych 
strzelców imprezy wśród nowych uczestników oraz 
zintegrowanie całej społeczności Ośrodka.
W rozgrywkach brały udział dwie drużyny, wygrała drużyna P. 
Dembińskiego. Brawo!
Autor/zdjęcia: Barbara Czajkowska– wychowawca OSiW

Integracja
w parku trampolin
to znakomita zabawa!

Dzień Sportu na orliku

Z piłką w OSiW
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reklama

Wieści z KS Wasilków
Rozpoczął się sezon piłkarski 2018/19. KS Wasilków w rozgrywkach na szczeblu województwa 
podlaskiego reprezentuje 8 drużyn w różnych kategoriach wiekowych.
W drużynie przed startem obecnych rozgrywek, doszło do kilku zmian. Najważniejszą z nich była 
zmiana na stanowisku pierwszego trenera. Pracującego przez poprzednich 6 lat A. Woronieckiego, 
zastąpił T. Kulhawik. Trener Kulhawik, to wieloletni opiekun drużyn młodzieżowych i juniorskich w 
Jagiellonii Białystok. Obecnie swoje bogate doświadczenie chce wykorzystać w piłce seniorskiej.
Kadra drużyny seniorów w porównaniu do sezonu 2017/18 też się zmieniła. Odeszło dwóch 
podstawowych pomocników: P. Skiepko i W. Nasuto. Wysiłkami zarządu klubu udało się pozyskać 
kilku nowych, bądź przywrócić po różnego rodzaju przerwach kilku byłych zawodników naszego 
klubu. Treningi z zespołem wznowił J. Pawłowski, były zawodnik m.in. ekstraklasowej Jagiellonii 
Białystok. D. Ostaszewski wrócił po dwóch sezonach z wypożyczeń, w których reprezentował Ruch 
Wysokie Mazowieckie i Tura Bielsk Podlaski w rozgrywkach III ligi. Po raz kolejny zobaczymy też K. 
Stysia, który wrócił z Ruchu Wysokie Mazowieckie. Treningi wznowił R. Kuleszczyk.
Wśród nowo pozyskanych są: M. Poduch zawodnik z bogatym drugo- i trzecioligowym 
doświadczeniem, oraz młodzi K. Niegowski, D. Decewicz i M. Cieciorko.
Początek sezonu pokazał że, KS Wasilków jest bardzo silną drużyną i powinien się liczyć w walce o 
najwyższe pozycje w IV lidze.

W lidze IV podlaskiej występują seniorzy. Dotychczasowe wyniki:

Oprócz ligi drużyna seniorów bierze udział w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu 
województwa podlaskiego. 19 września 2018 r. na własnym stadionie w 1/16 finału KS Wasilków 
pokonał KS Grabówka 4:0 i awansował do następnej rundy.

Juniorzy Młodsi
W tej kategorii wiekowej mogą występować zawodnicy urodzeni w 2002 roku i młodsi. Drużyna KS 
Wasilków występuje w II lidze wojewódzkiej Juniora Młodszego w grupie 2. W zespole grają w 
połowie zawodnicy z rocznika 2002, a w połowie z 2003. Trenerem jest K. Popowski, a pomaga mu 
K. Stanisławski. Nasi juniorzy bardzo udanie rozpoczęli sezon 2018/19, od dwóch zwycięstw, w 
kolejnych spotkaniach wyniki nie były już tak satysfakcjonujące:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie informuje, iż w ramach Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Wasilków w roku 2018 dostępne są jeszcze środki na dofinansowanie przeprowadzenia 
zabiegów kastracji/sterylizacji psów należących do właścicieli mieszkających na terenie gminy 
Wasilków. 
W celu ubiegania się o powyższe środki właściciel psa składa wniosek o uzyskanie 
skierowania na przeprowadzenie zabiegu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
w Wasilkowie, ul. Supraślska 21 (tel.: 85 733-38-36).

Tenis stołowy przegląd wydarzeń
W „Gazecie Wasilkowskiej” nr 152 przedstawiłem sukcesy drużyny Adler Argo MOAK 
Wasilków w Turnieju X Edycji Białostockiej Ligi Sportu w Tenisie Stołowym. Zgodnie z 
przedstawioną tabelą wywalczyliśmy drugie miejsce na osiem zespołów I Ligi. Należy 
nadmienić iż istnieje ośmioosobowa II Liga.
A już we wrześniu rozpoczął się II turniej X Edycji w Tenisie Stołowym pod patronatem BLS.W 
pierwszej rundzie graliśmy z zaprzyjaźnioną drużyna „Słowików”. Gry były zacięte a wynik dla 
naszej drużyny bardzo korzystny. Po grach deblowych prowadziliśmy 2:0. Nasi debliści 
Łukaszuk i Morzy z początku przegrywali 0:2 w setach po czym zmobilizowali się i wygrali mecz 
3:2. W pierwszej kolejce czterech spotkań singlowych wygraliśmy wszystkie, tracąc tylko 
jednego seta prowadząc w meczu 6:0.Drugą kolejkę czterech spotkań wygraliśmy 3:1 
prowadząc 9:1. Ostatnią kolejkę wygraliśmy 4:0 i cały mecz 13:1. 
Punkty dla MOAKu zdobyli: M.Łukaszuk, Cz.Morzy i K.Drozdowski po 3,5 a K.Popławski 2,5 pkt.
Na stronie internetowej Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w zakładce  liga 
amatorska przedstawione są tabele obu lig. W I Lidze na prowadzeniu jest ADLER argo MOAK 
Wasilków. Następne mecze odbęda się 21.10 i 28.10 2018 r. w Technikum Rolniczym w 
Dojlidach. 
13 października  2018 r. o godz. 10:00. został rozegrany Turniej Tenisa Stołowego o 
Niepodległościowy Puchar Burmistrza Wasilkowa w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej w 
Wasilkowie. Natomiast dnia 8.12.2018 r. również w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej 
rozegrany zostanie Turniej Tenisa Stołowego z okazji Urodzin Wasilkowa. Turnieje są 
organizowane dla młodzieży szkół podstawowych w Gminie Wasilków. 

Autor: Eugeniusz Zawadzki
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Uwaga, wrzesień jest miesiącem wolnym od opłat za zajęcia!

Wieści z KS Wasilków ciąg dalszy
Juniorzy Młodsi - tabela

Trampkarze
Czyli zawodnicy urodzeni w 2004 roku i młodsi. Zespół ten złożony jest w przeważającej 
większości z graczy urodzonych w 2005 i 2006 roku, a więc młodszych od swoich rywali, 
ale podopieczni A. Mateli walczą bardzo dzielnie i oprócz przyzwoitych wyników zdobywają 
bezcenne doświadczenie.
Trampkarze KS Wasilków występują w II lidze wojewódzkiej Trampkarzy grupa 3, a tak 
prezentują się ich dotychczasowe wyniki:

Młodzicy
Młodzicy KS Wasilków występują w II lidze wojewódzkiej D2 młodzika grupa 2. Do gry w tej 
kategorii wiekowej dopuszczeni są zawodnicy urodzeni w 2007 roku i młodsi. Drużyna 
naszego klubu składa się w głównej mierze z uczniów klasy sportowej szkoły podstawowej 
w Wasilkowie. Treningi z zespołem prowadzą trenerzy K. Stanisławski i K. Popowski.  
Zespół bardzo dobrze rozpoczął obecne rozgrywki od dwóch zwycięstw i remisu, co po trzech 
kolejkach dawało pozycję lidera.

Dotychczasowe wyniki drużyny:

Orlik
Zawodnicy urodzeni w 2008 roku i młodsi, rywalizują w systemie turniejowym. KS Wasilków w 
tej kategorii wiekowej zgłosił do rozgrywek dwie drużyny. Podopieczni duetu trenerskiego K. 
Popowski i K. Stanisławski grają w wojewódzkiej lidze Orlika E1 grupa 4. We wrześniu odbyły 
się trzy turnieje, a tak wyglądają ich wyniki:

Żak
Żaki KS Wasilków występują w  wojewódzkiej lidze Żaka F1 grupa 7. Zawodnicy urodzeni w 
2010 roku i młodsi są prowadzeni przez trenerów A. Butkiewicza i P. Dąbrowskiego. Podobnie 
jak Orliki, Żaki grają systemem turniejowym. W tabeli nie zawarte są wszystkie wyniki 
rozegranych meczy. Przyczyną jest decyzja Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, która 
zweryfikowała kilka wyników w tej grupie jako walkowery. W związku z powyższym do czasu 
wyjaśnienia sprawy nie będziemy publikować tabeli i zestawienia wyników. We wrześniu 
rozegrano 3 turnieje, a oto wyniki (stan tabeli na dzień 19.09.2018 r.)

Wszystkie wyniki, tabele, statystyki 
i najświeższe wiadomości 
dotyczące KS Wasilków 
dostępne są na oficjalnej 
stronie klubu: 
h�p://www.kswasilkow.pl

http://www.kswasilkow.pl
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We wtorek 18 września odbyły się ostatnie zawody w ramach 
cyklu Wtorki Kolarskie, które rozgrywane były od 21 sierpnia 
w każdy wtorek. Punkty zdobyte podczas wyścigów 
sumowane były do klasyfikacji generalnej, zawodnicy 
z największą ilością otrzymali główną nagrodę jaką był Puchar 
Burmistrza Wasilkowa.

W finałowym wyścigu w rożnych kategoriach wiekowych brało 
udział kilkunastu zawodników i zawodniczek, dopingowanych 
przez rodziców i najbliższych obserwujących zmagania młodych 
kolarzy. Rywalizacja odbywała się zgodnie z zasadami fair play.

Wręczenie nagród odbyło się przy udziale Burmistrza 
Wasilkowa Mirosława Bielawskiego, Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Animacji Kultury Wojciecha Jana Cymbalistego oraz 
prowadzącego (sędziego głównego wydarzenia) Piotra Kirpszę, 
zawodowego kolarza i kilkukrotnego Mistrza Polski w kolarstwie 
szosowym. Na twarzach uczestników malował się uśmiech 
a zgromadzona widownia nagradzała wszystkich gromkimi 
brawami.
Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim za udział 
w wydarzeniu i zaprosił na kolejną edycję za rok.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych. Dziękujemy rodzicom wspaniałych 
młodych zawodników za wsparcie imprezy i talentów dzieci!

Wielki finał Wtorków Kolarskich o Puchar Burmistrza Wasilkowa

Kroniki wędkarskie
Zawody Spławikowe

W dniach 11- 12 sierpnia 2018 roku na Kanale Szymońskim k/ 
Orzysza rozegrano dwie imprezy zawodów spławikowych. W 
sobotę zawodnicy walczyli w „Pucharze Brzany”, gdzie 
startujący w barwach naszego koła W. Sokołowski zajął III 
miejsce. W niedzielę około 40 zawodników rozegrało 
spławikowe Grand Prix Okręgu. Bardzo dobrze spisał się 
kolejny nasz reprezentant R. Obolweicz zajmując II miejsce. 
Gratulujemy!

Indywidualne Mistrzostwa Polski 
w Wędkarstwie Rzutowym
 
W dniach 17 -19 sierpnia 2018 roku na płycie lotniska w 
Inowrocławiu zostały rozegrane Indywidualne Mistrzostwa 
Polski w Wędkarstwie Rzutowym. Do rywalizacji stanęło ok 60 
najlepszych zawodników z całego kraju. Okręg PZW Białystok 
reprezentowało 6 zawodników, w tym 4 z Sekcji Rzutowej 
Wasilkowskiego Koła PZW. Tegoroczne mistrzostwa okazały się 
dla nas rewelacyjne!
Pięcioro naszych zawodników stanęło na podium:
K. Stankiewicz – bezkonkurencyjna, 15 letnia debiutantka 
pochodząca z Hajnówki – reprezentująca naszą sekcję, 
zdobyła dwa złote medale i tytuły Mistrza Polski, pokonując 
swoje rywalki w trójboju i pięcioboju rzutowym juniorek. 
P. Żakowski – zdobył I miejsce i tytuł Mistrza Polski w kategorii 
mężczyzn.
K. Halicka - zdobyła srebrny medal i tytuł Wicemistrz Polski w 
kategorii Kobiet.
F. Świetlicki z Supraśla – zdobył srebrny medal i tytuł 
Wicemistrz Polski w kategorii kadet.
Szymon Protasiewicz z Supraśla – zajął 10 miejsce w kategorii 
kadet. Wszystkim naszym zawodnikom Gratulujemy! 

IV Edycja rzutowego Pucharu Polski 
w Krakowie

W dniu 14 – 16 września 2018 roku została zorganizowana w 
Krakowie IV ostatnia edycja Rzutowego Pucharu Polski (V 
edycja niestety została odwołana). Okręg PZW Białystok 
reprezentowało 4 młodych zawodników, którzy ponownie 
bardzo dobrze wypadli w klasyfikacji ogólnej. 
W kategorii juniorek – trójbój i pięciobój I miejsce zajęła 
bezkonkurencyjnie nasza K. Stankiewicz z przewagą około 70 
punktów nad kolejną zawodniczką.
W kategorii kadet – trójbój :
II miejsce Sz.Malewicki,
III miejsce F.Świetlicki,
V miejsce Sz. Protassewicz z Supraśla
Drużynowo nasza młodzież uplasowała się na III miejscu. 
Jednoczesnie zostały ogłoszone wyniki w klasyfikacji 
generalnej tegorocznego Pucharu Polski w wędkarstwie 
rzutowym: 
Kategoria kadet:
II miejsce Sz. Malewicki,
III miejsce F. Świetlicki,
V miejsce Sz. Protassewicz
Kategoria juniorek:
Debiutująca w tegorocznym Pucharze K. Stankiewicz zajęła V 
miejsce w trójboju i VI miejsce w pięcioboju. 
Kategoria pięciobój kobiet:
IV miejsce K.Halicka (tylko 3 straty)
Kategoria pięciobój mężczyzn:
XII miejsce P. Żakowski (tylko 3 straty)
Drużynowo w klasyfikacji generalnej nasza młodzież zajęła V 
miejsce, a w kategorii kobiet uplasowaliśmy się na III miejscu.
Gratulujemy!

Towarzyskie zawody 
spławkowo – gruntowe

W dniu 1 września 2018 roku na łowisku specjalnym „Rybniki 
z Nadawki” zostały rozegrane towarzyskie zawody spławikowo 
– gruntowe członków Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu 
Koleżeńskiego oraz Sponsorów Koła PZW w Wasilkowie 
(impreza składkowa). Na starcie stanęło 13 zawodników. Po 
rozegraniu 3 – godzinnej tury jury podsumowało wyniki: 
I miejsce W. Sokołowski - 3.79 kg – gospodarz koła,
II miejsce R. Kulesza – 2,63 kg – członek sądu koleżeńskiego,
III miejsce R. Obolewicz - 2,31 kg – sekretarz koła,
IV miejsce W. Rybakowski – 2,17 kg – członek zarządu koła,
V miejsce W. Bogusłowicz – 1, 30 kg – prezes koła,
VI miejsce M. Dąbrowski – 0,75 kg – członek zarządu koła,
VII miejsce W. Sarajew – 0, 02 kg – skarbnik koła
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc zostali uhonorowani 
statuetkami. Dodatkową okolicznościową statuetkę za 
złowienie największej ryby – karpia 3,31 kg otrzymał 
zwycięzca zawodów W. Sokołowski. Po ogłoszeniu wyników 
zapłonęło wędkarskie ognisko.
I Edycja rzutowego „Grand Prix” Okręgu Białystok
W dniu 9 września 2018 roku na stadionie w Łapach 
rozegrano I edycję Rzutowego „Grand Prix” Okręgu 
Białystok. W zawodach wystartowało 16 zawodników, w tym 
5 z naszego koła.
W kategorii juniorek:
I miejsce zajęła K. Stankiewicz – pochodząca z Hajnówki 
reprezentantka naszej sekcji rzutowej
II miejsce K. Chodziutko,
III miejsce I. Chodziutko
W kategorii juniorów III miejsce zajął Sz. Malewicki
Serdecznie Gratulujemy!

Zawody o Puchar Burmistrza 
Wasilkowa – rozstrzygnięte

W dniu 29 września 2018 r. na Zalewie w Wasilkowie 
rozegrano Otwarte Zawody Spławikowo-Gruntowe o Puchar 
Burmistrza Wasilkowa.
Na starcie stanęło 18 zawodników (10 juniorów i 8 seniorów). 
Chłodna, słoneczna pogoda i przymrozek o poranku nie 
napawały optymizmem dobrych połowów. Zawodnicy łowili 

tylko niewielkie płotki i ukleje. Po rozegraniu 2,5 godzinnej 
tury (8 zawodników zakończyło swój start z wynikiem 
zerowym) zawodnicy i ich opiekunowie przenieśli się na teren 
Jardu pod wiatę. Tam też zapłonęło wędkarskie ognisko z 
pieczonymi kiełbaskami i gorąca herbatą oraz ogłoszono 
wyniki zawodów.
W kategorii junior zwyciężyli:
I miejsce T. Chodorowski – koło Wodociągi B-stok – 300 pkt,
II miejsce G.Wasilewski – koło PZW Wasilków – 220 pkt (4 
ryby),
III miejsce P. Chodorowski – koło Wodociągi B-stok – 220 pkt 
(3 ryby)
W kategorii seniorów zwyciężyli:
I miejsce W. Sokołowski – koło PZW Wasilków – 620 pkt,
II miejsce J. Wierchanowicz – koło PZW Wasilków – 370 pkt,
III miejsce P. Sańczyk – koło PZW Wasilków – 360 pkt,
IV miejsce H. Sadowski – koło PZW Wasilków – 340 pkt,
V miejsce C. Chodorowski – koło Wodociągi B-stok – 250 pkt,
VI miejsce W. Kotyński – koło PZW Wasilków 230 pkt
Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonał Burmistrz Wasilkowa 
Mirosław Bielawski. Pierwsi trzej zawodnicy z kategorii 
juniorów i seniorów zostali wyróżnieni dyplomami, pucharami 
i bonami towarowymi na zakup sprzętu wędkarskiego.
Okolicznościowe statuetki otrzymali :
P. Sańczyk za złowienie największej ryby zawodów – płotki,
H. Sadowski jako najstarszy uczestnik zawodów oraz 7 letnia 
O. Halicka jako najmłodsza zawodniczka tej imprezy.
Gratulujemy!
Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują sponsorom – 
Burmistrzowi Wasilkowa oraz LOTTO.

Zawody rzutowe w Sokółce

W dniu 30 września 2018 r. na Stadionie w Sokółce rozegrano 
ostatnie tegoroczne Zawody Rzutowe z cyklu „Grand Prix” 
Okręgu. W imprezie wystartowało 16 zawodników z kół 
naszego okręgu, którzy rozegrali trójbój rzutowy. Nasze koło 
reprezentowało 5 zawodników. Najlepiej wypadły dziewczęta 
startujące w kategorii juniorek.
I miejsce zajęła K. Stankiewicz,
II miejsce K. Chodziutko,
III miejsce I. Chodziutko
Na najniższym stopniu podium znalazł się Sz. Malewicki 
w kategorii juniorów.
Gratulujemy!

Wojciech Bogusławski
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